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In limine 
 
Todo o trabalho de ideias conhece as suas horas de insubordinação, as suas impotên- 

cias inefáveis. Recorrerá, nessas ocasiões, àqueles pilares que reputa de principais, a 

partir dos quais, segundo é sua crença firme, tudo recomeça. Mas, se procurar bem, 

verá que nesses pilares se sedimentam duplas e triplas dívidas — queremos dizer:    

impulsos decisivos e percepções formadoras, de que o trabalho acabado nem sempre 

terá o vagar ou a sabedoria de dar conta explícita, mas que, indiferentes à omissão, lhe 

foram expeditando a estrela incerta, submetendo aos rebeldes instrumentos da expres-

são o seu delicado Ariel, e fornecendo a medida de afastamento ou de proximidade 

sempre que fez agulha para o estado ideal das suas concepções. Em boa parte, remon-

tará essa dívida a circunstâncias muito anteriores às que mais directamente o envol-

vem: não pode, por isso, ser verificada até ao fim. Mas também há credores próximos, 

patentes e principais. Ao mencioná-los, o trabalho afixa à entrada o carácter heteroní-

mico dos seus méritos, se alguns puder reclamar; mas os erros e deméritos, que não 

têm cláusula condicional, apenas atestam a culpada paternidade do autor.  

 A primeira nota de reconhecimento é devida ao Prof. Dr. José A. Bragança de 

Miranda, de quem o nosso trabalho académico sofreu o principal e decisivo impulso. O 

benefício extraído do seu exemplo inspirador, do convívio com as suas ideias, primeiro 

em leitura, depois em aula e, por fim, em presença convivial e amistosa, torna redutora 

a simples menção à figura institucional da orientação e é um emblema orgulhoso a que 

o presente estudo reserva a precedência in limine. 

 Uma palavra de agradecimento é devida à Fundação para a Ciência e Tecnolo-

gia, que, ao abranger-nos no seu Programa de Apoio a Doutoramento, nos permitiu 

consagrar o melhor do nosso tempo e capacidades a um trabalho que, noutras condi-

ções, decerto não teria visto a luz do dia.  

 Durante o nosso período de bolseiro, e já depois dele, um número de institui- 

ções, manifestando interesse pelo nosso trabalho e honrando-nos com o seu convite, 

forneceu-nos preciosas ocasiões para apurar ou corrigir as nossas ideias, na forma soli-

citada de artigos, conferências, colaboração pedagógica ou artística. Pelas oportunida- 

des mencionadas, e visando as instituições representadas, exprimimos a nossa gratidão, 

em particular, para com Margarida Vale de Gato, Teresa Fradique, João Garcia Miguel, 
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Pedro Coelho, João Cardoso, Rosa Quiroga e Miguel Seabra; e também ao Teatro 

Nacional D. Maria II, ao Teatro Nacional de São João e ao jornal “Público”.  

 De bom grado seguimos Aristóteles quando declara que a existência do amigo e 

a bondade da vida se garantem mutuamente. Invocar a lição clássica como comprova- 

tivo de que o trabalho intelectual se enraíza numa comunidade de philia não é aqui 

mero preciosismo. O interesse e cuidado dos amigos, o seu desafio e paciência, muitas 

vezes a vigilância e assistência material, deram à motivação o seu chão elementar. 

Assim, a Marisa Parreira, minha irmã, a Sara Ludovico, Raquel e Emanuel Arada, Sara 

Almeida, António Caselas, Cândida Ruivo, Sandra Tapadas, João Carlos Silva, José 

Barahona, Olinda Gil, Ruy Otero, Carla Cardoso, Luís Cardoso, João Pedro Vaz, 

Cristina Buero, Mário Olivares, Mª Manuel Quintela, Mª João Pocinho e Jorge Rivotti, 

bem como a José Gabriel Pereira Bastos, em reconhecimento de uma dívida intelectual 

e humana a cujo saldo cremos poder confiar também estas páginas, fazemos a restitui- 

ção amistosa dos frutos do nosso trabalho, dizendo-lhes, com reminiscência de imper-

feito latinista, quid nos, quibus te vita si superstite iucunda, si contra, gravis; e é 

também o que dizemos de outros que, agora, apenas não são vistos: Mª José Margarido 

(†2008), Paulo Eduardo Carvalho (†2010) e João Baptista Pratas (†2011).  

 A Matilde Patrício Stoleroff deve este trabalho o primeiro impulso e apoio: se 

depois andou ele com passo acertado (entre os veios do mundo, como se diz), a lua 

melhor o diria, pois também ela vive de uma luz de empréstimo. 

 Este trabalho foi meditado ou redigido na passagem por várias línguas e luga-

res: Lisboa, Moita, Bencatel, Santa Eulália, Porto, Donostia - San Sebastian, Santillana 

del Mar, Montpellier, Gordes, Aix-en-Provence, Paris, Bruxelas, Bangkok, Sukhothai, 

Si Satchanalay, Ayudhaya, Hua Hin, Kantchanaburi, Luang Prabang e Mekong acima, 

Siam Reap, Angkhor, Tonle Sap, Hanoi, Ha Long. Algo dessa passagem conservará, 

como de uma segunda obra oculta. Mas no Cambodja, entre o povo mais triste da 

Terra, a que os mais belos monumentos da presença humana oferecem o inverosímil 

anfiteatro, ponderámos o pouco que, entre fatalidade e política, se consente ao discurso, 

e o muito que, a todo o trabalho das ideias, já concorre uma deserção da esperança. 
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Resumo / Abstract 
 

É um legado clássico, reiterado e ampliado na época moderna, que o "político" não se 
confunda com o espaço da política e do Estado, do qual foi separado e isolado, e de 
que ambos se instituem numa reciprocidade de negação. É no quadro desta restrição 
negativa que tem lugar a questão do acesso adequado ao espaço da política. Neste 
contexto, a superação desta cisão e a restauração de um sentido do "político" pressupôs, 
pelo menos naqueles pensadores que não a negaram, a recuperação de uma relação 
fundacional do político. A presente dissertação pretende avaliar de que modo e em que 
termos essa recuperação se mostrou intimamente envolvida com uma teoria do trágico 
e da tragédia e de que modo, nesse contexto, a conceptologia trágica impregnou 
espontaneamente o pensamento e, por intermédio dele, a prática política. Analisando 
conceitos de domínio trágico, como os de destino e reconhecimento, à luz da sua 
abertura política, a presente dissertação argumenta, no seu todo, em favor de uma 
relação persistente entre formas históricas de crise de representação do político e 
reemergências históricas de pensamento trágico.  
 

Whenever in modern times the debate arose on how to access the space of politics and 
of the State, it was framed on the assumption that this space was not to be confused 
with the "political", that the political was somehow isolated from it, that it rested as its 
pure negativity. The recovery of what it was felt as a lost or perhaps ever to be found 
sense of the political drew on its reshaping as a foundational relation out of which the 
political world could emerge. This work examines the question of how a theory of 
tragedy and / or of the "tragic" loomed up in western political thought as a means to 
modelize or fill up such a recovery. Accordingly, it reads some tragedy-related 
concepts, such as destiny and recognition, in order to evince their political core. A 
consistent relation between representational crisis in political thought and historical 
outbursts of tragic thought will then be proposed.  
 

 

Palavras-chave: Heidegger, Platão, Aristóteles, Maquiavel, Hobbes, Shakespeare, Hegel, 
Antígona, tragédia-trágico, "político"- política, destino, reconhecimento - anagnórise, 
comunidade, poema, prosa, teatro 
 
Key words: Heidegger, Plato, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Shakespeare, Hegel, Antigone, 
tragedy-tragic, "political"- politics, fate, recognition - anagnorhisis, community, poem, prose, 
theater  
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Convenções 
 

 
Citações: todas as citações no corpo deste trabalho ocorrem em Português e, excepto 
onde indicado, são por nós traduzidas, sem prejuízo de as remetermos às edições nas 
línguas originais. Onde não nos tenha sido possível aceder a tais edições, citamos em 
Português a partir da língua de tradução. Suspendemos este critério para as citações de 
Shakespeare (pontualmente para outros poetas) e para as epígrafes, que conservamos 
na língua original. Usamos « » para citações textuais e reservamos “ ” para uso diacrí-
tico.  
 
Remissão bibliográfica: fontes primárias da Antiguidade clássica, e filosóficas até ao 
início do século XX — para as quais é impossível, problemático ou simplesmente 
ruidoso (por exemplo, “Sófocles: 2012”) usar o sistema de remissão em vigor —, são 
citadas por abreviatura e dessa forma relacionadas na Bibliografia. Generalizamos o 
critério às obras de Heidegger. Todas as outras obras são relacionadas segundo o ano 
de publicação original (excepto quando objecto de edição crítica) seguido do número 
da página da edição utilizada. Se se tratar da única obra do autor na Bibliografia, a 
remissão é realizada com a menção do autor e página. Todas as abreviaturas são por 
nós criadas com base no título original e tendo em vista a percepção intuitiva da obra 
em questão (que evite, nomeadamente, consultas repetidas da Bibliografia).    
 
Bibliografia: ainda que a principal preocupação da Bibliografia seja compendiar as 
edições para que remetem as citações feitas, ela também relaciona obras que, embora 
não citadas, incorporaram o trabalho reflexivo e têm expressão indirecta no seu resul-
tado. Não pretende ela constituir-se como guia sistemático da literatura associada aos 
temas desenvolvidos: prescinde assim de pretender o impossível. Para os textos gregos 
e latinos, bem como para os textos da filosofia clássica alemã (até Heidegger) consul-
tados na língua original, indicam-se traduções em que encontrámos proveitoso amparo 
para o nosso imperfeito conhecimento dessas línguas. Bibliografia de uso pontual, por 
isso fixada em notas de rodapé, não é ali retomada.  
 
Transliterações e transcrições: vocábulos ou expressões gregas transliteradas, se 
menos assíduas na literatura teórica, são, por regra, acompanhados da grafia grega ori-
ginal. Conversamente, ocorrências suficientemente esclarecidas pelo contexto prescin- 
dem de transliteração. Transliteramos φ para ph, ύ para y (e.g. physis), e χ para ch (e.g. 
technê). A acentuação transliterada é adaptada à regra portuguesa. Em citações ou 
expressões do Latim, distinguimos o v do u, absorvemos o j no i e introduzimos maiús-
culas quando o exija a conformidade à pontuação.  
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Abreviaturas  
 

  
 

   Aristóteles 
Cat   Categorias 
Et.Eud  Ética a Eudemo  
Et.Nic  Ética a Nicómaco 
Fis   Física  
Met  Metafísica  
Poet Poética 
Pol Política  
Ret  Retórica   

  Agostinho 
CivD   Civitate Dei 
Tri De Trinitate  

  Ésquilo 
Aga   Agamémnon 
Coe  Coéforas 
Eum   Euménides  
Set Os Sete Contra Tebas 
Supl As Suplicantes 

  Eurípides 
Bac  Bacantes 
Elec  Electra 
Med Medeia 
Orest Oresteia 

  Hegel 
Enc  Enzyklopaedie der philosophischen   
  Wissenschaften im Grundrisse 
GCh. Der Geist des Christentums und sein 
  Schicksal   
GPhR  Grundlinien der Philosophie des Rechts 
Nr  Über die wissenchaftlichen Behandlung-  
 sarten des Naturrechts 
PhG  Phänomenologie des Geist  
RPh  Realphilosophie 
VA   Vorlesungen über die Ästhetik 
ViG Die Vernunft in der Geschichte 
VPhG    Vorlesungen über der Philosophie die 
  Geschichte 
WdL     Wissenschaft der Logik 

 Heidegger   

BzPh    Beiträge zur Philosophie (V. Ereignis) 
EM Einführung in die Metaphysik 
EzHD  Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung  
Feld  Der Feldweg  
GaP    Grundbegriffe der aristotelischen 
  Philosophie  
Gb  Grundbegriffe  
GbM  Grundbegriffe der Metaphysik: Welt 
 - Endlichkeit - Einsamkeit  
HH Hölderlins Hymnen: Germanien und 
 Der Rhein  
HHdI   Hölderlins Hymne Der Ister  
Holz   Holzwege  
KPM   Kant und das Problem der Metaphysik 
N-I  Nietzsche I 
N-II  Nietzsche II 
Parm   Parmenides 
SdU Die Selbstbehauptung der deutschen 
 Universität  
Spieg Nur noch ein Gott kann uns retten  

SZ  Sein und Zeit 

VuA  Vorträge und Aufsätze  

WhD  Was heiβt Denken? 
WiM Was ist Metaphysik?  
UH Über den Humanismus 
UzS  Unterwegs zur Sprache   

   Hobbes   
DCiv  De Cive 
Lev  Leviathan 

    Hölderlin     
SW Samtilche Werke, Band 2: Gedichte 
 nach 1800   

   Kant   
IaG  Idee zu einer allgemeinen Geschichte 
  in weltbürgerlicher Absicht  
KPV Kritik der Praktischen Vernunft 

KrRV Kritik der reinen Vernunft 
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KrU  Kritik der Urteilskraft  
MS Metaphysik der Sitten 
TP  Über den Gemeinspruch: das mag in 
  Theorie richtig sein, aber nicht für die 
  Praxis 
SF  Der Streit der Fakultäten 

   Maquiavel   
Disc   Discorsi Sopra la Prima Deca di Tito 
  Lívio 
Istor Istorie Fiorentine 
Princ  Il Príncipe 

    Nietzsche    
FW Fröhliche Wissenschaft 
GM Zur Genealogie der Morale 
GvT Gebürt von Tragöidie 
WM Will zu Macht    
   Platão   
Ap  Apologia de Sócrates  
Banq Banquete 
Eut Eutidemo 
Eutif  Êutifron 
Fed   Fédon 
Fedr  Fedro 
Gorg  Górgias 
Men      Ménon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prot   Protágoras  
Rep   República 
Teet  Teeteto  

   Shakespeare   
Ham Hamlet  
KL  King Lear  
Oth   Othelo 
Macb Macbeth 
R-II  Richard II 
TA  Titus Andronicus 

   Sófocles  
Aj   Ájax   
Ant  Antígona 
EdC  Édipo em Colono  
EdR  Édipo Rei 
Ele  Electra 

   Tomás de Aquino  
Comm  Sententia Libri Politicorum 
Reg   De Regimine Principum 
STh  Summa Theologiae 

   Xenofonte 
Hel  Hellenica 
Mem Memorabilia 
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Γνῶθι νῦν τὰν Οἰδιπόδα σοφίαν. εἰ γάρ τις ὄζουσ ὀξυόµῳ πελέκει 

ἐξερείψειεν µεγάλας  δρυός, αἰσχύνοι δέ οἱ θαητὸν εἷδος 

καὶ φθινόκαρπος ἐοῖσα διδοῖ ψᾶφον περ᾽ αὐτᾶς, 

εἴ ποτε χειµέριον πῦρ ἐξίκηται λοίσθιον 

ἢ σὺν ὀρθαῖς κιόνεσσιν δεσποσύναισιν ἐρειδοµένα 

µόχθον ἄλλοις ἀµφέπει δύστανον ἐν τείχεσιν, 

ἑὸν ἐρηµώσαισα χῶρον 

 

Conhece agora a lição de Édipo: se do poderoso carvalho os ramos  

fino machado abater e suas formas desfigurar amáveis, 

embora venha o seu fruto a gorar-se, dá ele ainda recado de si 

quando ao lume invernal mais tarde se acrescenta 

ou quando, nada restando do lugar que abandonou, 

repousa sobre os pilares cimeiros de um palácio e se devota  

a servis tarefas entre muros estrangeiros 

         Píndaro, Pítica IV, 263-9 
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INTRODUÇÃO 

 
Aber, wirst Du sagen, es ist jetzt nicht die Zeit zu 
philosophieren. Und Du hast Recht. Politik is 
jetzt das Organ des Gesammtdenkens.  

Nietzsche, em carta a Gersdorff 

 
As preocupações a que responde o presente estudo encontram a sua abreviatura eficaz em 

certa observação de Napoleão Bonaparte proferida em 1808 na presença de Goethe e por 

este reproduzida nas suas Particularidades Biográficas, publicadas vinte e nove anos 

depois. Sob este título, recolhe Goethe um acervo de memórias, ensaios e apontamentos 

diarísticos que, a despeito da sua índole autobiográfica, não puderam ser acomodados nas 

obras congéneres destinadas a publicação, como a Poesia e Verdade ou os Anais, e em 

relação às quais devem ser tidos na conta de paralipomena ou suplementos. Uma nota 

contemporânea, ali coligida, descreve a ocasião em que Goethe, por solicitação do Impera-

dor, comparece nos aposentos que acolhem este último na sua passagem por Weimar. Na 

entrevista que se segue, e que uma alegoria menos resguardada decerto representaria como 

a reunião da Poesia ao Império, depressa pontificam os assuntos literários. Retém Goethe 

que, no tocante, Bonaparte é um homem de opiniões efeverscentes. O Imperador, por 

exemplo, deplora Voltaire. Mostra-se, porém, um entusiasta do Werther, a respeito do 

qual faz um número de observações cujo fino critério o Poeta retrospectivo trata de ente-

sourar. A sua predilecção, contudo, vai toda para os palcos. Declara-se um seguidor atento 

da cena teatral. Quer saber se o Senhor Göt escreveu tragédias — não atina com a pronún-

cia e refere deste modo o convidado; talvez suspeitasse que Aquele Por Lapso Menciona-

do já se encontrava então a escrever nova tragédia, de que ele próprio, Napoleão, era o 

protagonista. Lamenta a dado passo que o teatro francês se encontre tão desviado «da 

Natureza e da verdade» e, visando sobretudo a tragédie classique francesa, fala com desa-

grado das obras fatalistas, que pertencem a «tempos mais obscuros». Profere, por fim, a 

observação decisiva: «Hoje, que vem a Fatalidade cá fazer? La Fatalité c’est la politique» 

(Goethe: III, 913-4).  
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 Interpela depois um dos seus ministros e retoma certa conversa sobre impostos. A 

anotação de Goethe não fornece explicações adicionais.  

 Que um homem — qualquer homem — queira ser Goethe ou fazer-lhe as vezes, é, a 

considerar-se o modelo, uma insolência perfeitamente perdoável. Devotemo-nos, por 

momentos, a essa inócua mediunidade e facultemos nós as explicações omissas: as preo-

cupações a que responde o presente estudo começam deste modo a emancipar-se da sua 

abreviatura. Devemos para isso (ainda sem nos preocuparmos com o conteúdo dos termos 

envolvidos) ordenar as considerações de Bonaparte na sua dispositio ideal. Parece oportu-

no fazê-lo, antes de mais, porque elas serão indicativas de uma presente configuração de 

acesso ao trágico, mais precisamente, da situação característica na qual o trágico e a tragé-

dia estabelecem a sua condição de proximi- dade à experiência actual.  

 Estão em causa quatro proposições que importará esclarecer. A primeira é a de que a 

Fatalidade é uma figura própria de “tempos mais obscuros” (a tragédia, de que aquela 

figura é congenial, pertencerá também a “tempos mais obscuros”); a segunda declara a 

revogação desses tempos e, por conseguinte, também dessa figura que lhes é própria (a 

tragédia está abrangida nessa revogação); a terceira proposição relaciona essa revogação 

com o advento de novos tempos, menos afastados “da Natureza e da verdade”; a quarta 

define a particularidade dos “novos tempos”, que representam a absorção na Política da 

figura da Fatalidade.   

 Nesta ordenação simples, o que mais vivamente se dá a pensar é talvez a natureza 

daquela “absorção” (oportunamente, de modo menos incipiente, chamar-lhe-emos “neutra- 

lização”). Esse termo exprimirá a natureza da actual conexão da tragédia com a política. 

Nos seus aspectos gerais, a ideia desta conexão — quer ela tenha conhecido outras actuali-

dades ou não — parece, desde logo, singularmente sujeita a caução, por envolver dois 

domínios que só uma intuição intrincada não apreenderá na sua distância ou indiferença 

mútuas.; mas de modo nenhum constituirá ela novidade surpreendente para uma sensibili- 

dade que se tenha abastecido, por exemplo, nos Estudos Clássicos das últimas décadas, em 

particular quando tenham tratado de penetrar o fenómeno trágico à luz das categorias da 

ideologia cívica de Atenas ou de extrapolar dele o envolvimento referencial de uma tese 
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histórica sobre a polis grega. Embora, no tempo de Napoleão, a relação entre a arte trágica 

e a política não carecesse já de literatura sugestiva ou probatória,1 a originalidade do Impe- 

rador é abonada pela forma que ele imprime a essa conexão. Livremente interpretadas, as 

suas palavras parecem dirigir uma advertência aos espectadores de tragédias. Laboram tais 

espectadores, aparente-mente, num erro conspícuo. As satisfações que procuram já não 

podem ser obtidas nessas salas de espectáculo que se habituaram a frequentar; as doces ou 

penosas seduções da Fatalidade devem agora ser encontradas noutras paragens. Os espec-

tadores de tragédias desconhecem que os palcos, ao persistirem na representação da Fatali-

dade, estão a falar de algo que já não lhes pertence ou que deixou de existir na forma em 

que o reconhecem. O erro desses espectadores é próprio dos tempos obscuros a que per-

tencem. Os novos tempos são menos obscuros porque reconhecem a verdadeira situação 

da Fatalidade: ela só existe enquanto Política. É a omissão desse reconhecimento que con-

dena as obras fatalistas a não pertencerem ao tempo actual. O significado do tempo actual, 

inclusivamente, encontra a sua revelação adequada na própria caducidade do teatro trágico. 

Pertencer ao tempo actual significa reconhecer que o coração latejante da tragédia mudou 

de domicílio, transferindo-se para a Política. O tempo actual é assim uma era do mundo 

em que a Política passou a entabular relações com essa potência misteriosa da Fatalida-

de; mais: uma era do mundo em que a Política se tornou o domínio viável daqueles 

elementos da experiência anteriormente codificados no teatro trágico; uma era do mundo, 

resumidamente, em que se tornou impossível pensar a conceptologia trágica no exterior da 

determinação política. Por essa razão, no tempo actual, quem quer que aspire a tornar-se 

um espectador trágico autêntico e devoto terá de reconhecer — e fá-lo-á sem esforço, me 

judice — que só na Política estão reunidas as condições autênticas de produção desse tipo 

de espectador.  

 Só neste sentido se pode falar, talvez, de uma neutralização. Uma noção deste teor 

está pressuposta nas palavras de Bonaparte na medida em que o seu decreto de caducidade 

                                                
1  Em língua francesa, desde logo, o primeiro dos Discursos Sobre a Arte Dramática, com que 
CORNEILLE fixou a poética da tragédie classique, e a Carta a D’Alembert, de ROUSSEAU. É menos implau-
sível Bonaparte ter desconhecido o primeiro texto: «Napoleão dizia de Corneille: S’il vivait, je le ferais 
prince, e não o lia. Em contrapartida, lia Racine, de quem não dizia o mesmo» (ECKERMANN: 61).   
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do teatro trágico não parece abranger a experiência a cuja codificação se confiou outrora a 

forma agora caduca; favorecem tais palavras até a concepção de uma persistência moderna 

dos conteúdos que abonaram aquela forma, declarando-os apenas deslocados ou transferi- 

dos para outro domínio. Assim, a neutralização refere-se, simultaneamente, ao esvazia-

mento da conceptologia trágica enquanto associada, por exemplo, a um reduto existencial, 

intimamente envolvido com as possibilidades expressivas do espectáculo cénico, e a sua 

adjudicação a um domínio de transferência, a política, cuja era moderna, precisamente, 

contrai na conceptologia trágica o empréstimo das suas determinações fundamentais.   

 Mesmo nesta forma hiperbólica, nem o significado daquela transferência, nem a 

implicação recíproca de política e tragédia se deixam ainda captar espontaneamente no 

argumento de Napoleão. Mas, quanto à implicação, é analiticamente claro que ela repre-

senta o diferencial de um tempo da experiência. A menção aos “tempos obscuros” parece 

identificar a antiga predilecção pela Fatalidade cénica como um produto da ignorância, 

com a qual os homens puderam ser coniventes apenas porque desconheciam aquilo que só 

a claridade dos novos tempos veio a revelar: in speciam, que os conteúdos trágicos são 

afinal conteúdos políticos e que a tragédia sempre foi a política disfarçada. Em tempos de 

ignorância, por conseguinte, só no espectáculo trágico terão esses conteúdos encontrado a 

forma da sua apresentação reconhecível. A obscuridade desses tempos terá consistido, 

assim, no facto de a política, embora igual a si mesma no fio das épocas, se ter abstido de 

produzir junto dos homens a revelação da sua verdadeira natureza. É certo que a menção 

aos “tempos obscuros” autoriza também a percepção contrária, isto é, a de que a política 

não terá sido, no fio das épocas, sempre igual a si mesma, de que a sua natureza terá 

sofrido uma mutação — a qual, segundo os dados napoleónicos, decorre precisamente do 

fim da distinção que a separava da tragédia —, e que a modernidade se encontra menos 

afastada da “natureza e da verdade” precisamente porque a política de que dispõe é uma 

política por fim reunida ao seu conceito. Porém, estas percepções, embora distintas, não 

são necessariamente disjuntas e muito menos nos colocam perante um dilema; sobretudo, 

não comprometem o princípio de uma neutralização política da tragédia. Com efeito, elas 

podem ser reunidas sob o postulado de que a mutação moderna da política a terá efectiva 
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mente reunido à sua verdadeira natureza (por fim descoberta pelos homens e formulada 

por Napoleão), a qual, em épocas anteriores, só se deixou aperceber por meio de conceitos, 

como o de Fatalidade, que apareciam desligados da sua real determinação. Uma conse-

quência disto é que, uma vez operada a revelação moderna de que o político é aquela 

experiência para dar conta da qual tempos recuados forjaram a noção de Fatalidade, pôde 

assim também a tragédia, paralelamente, ser restituida à sua verdadeira determinação, 

ainda que nessa restituição fosse necessário privá-la da sua autonomia de significado e 

remetê-la a uma espécie de pré-história da política. A ser assim, a assiduidade da tragédia 

nos palcos do Ocidente, desde a Antiguidade clássica, configurou apenas uma espécie de 

moratória, destinada a vigorar enquanto a política não viesse reunir-se, por fim, à sua 

verdadeira natureza, fundando assim os tempos modernos. Mas isto significa também que 

coube à tragédia cénica, por seu lado, o irónico destino moderno de passar a vigorar fora 

do palco, na precisa medida em que, deixando de existir ou de fazer sentido, libertou as 

suas categorias para uma vida independente e, se pudermos dizê-lo, mundializada. E, com 

efeito (a confiarmos aqui na nossa intuição), não é tão adequado dizer-se que a Política, na 

Modernidade, chamou a si a produção de espectadores trágicos, como que essa produção 

veio de facto a ocupar o centro das suas preocupações e passou a defini-la essencialmente. 

 
É neste mesmo espírito que se pronuncia Benjamin Constant, no texto que fez publicar em 

1829 com o titulo Réflexions sur la Tragédie, em que reaparece o nosso argumento, supri-

do desta vez das explicações que Goethe omitiu. Ocupado com a questão de como escre-

ver uma tragédia moderna, observa o escritor francês que o significado que as tragédias 

antigas atribuíam ao sobrenatural só pode ser transferido para o teatro moderno em termos 

estritamente políticos:  

A ordem social, a acção da sociedade sobre o indivíduo, [...] esse nexo de instituições e 
de convenções que nos envolvem desde o nascimento e que só se rompe com a morte, 
constitui um recurso trágico que importará aproveitar. Estes factores são em tudo equiva-
lentes à fatalidade dos antigos; o peso que os caracteriza comporta tudo o que permane-
cia invencível e opressivo naquela fatalidade; os hábitos que deles decorrem, a insolência, 
a frívola intransigência, a incúria obstinada, possuem tudo o que aquela fatalidade tinha 
de desesperante e insuportável. (...) O público [moderno] será mais decisivamente afecta-
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do pelo luta de um particular contra a estrutura social que o espolia ou subjuga do que 
por um Édipo perseguido pelo Destino, ou um Orestes, pelas Fúrias. (Constant: 952-3) 

No seu conjunto, estão estas observações ordenadas a um fim construtivo: o de pôr a anti-

ga tragédia, uma vez observadas as modificações pertinentes, ao alcance da experiência do 

espectador moderno. Essa intenção, porém, não é exequível senão por meio de uma trans-

ferência estrutural, como podemos chamar-lhe, por meio da qual os aspectos sobrenaturais 

da tragédia antiga, em particular os que envolvem a noção da fatalidade, possam encontrar 

a sua analogia naquela experiência. Essa analogia é favorecida pela natureza própria da 

experiência moderna da política, e o seu fundamento reside em que, segundo se constata, 

uma mesma verdade rege, por um lado, o mundo da necessidade sobrenatural e, por outro, 

a realidade social moderna, na sua objectividade institucional e normativa característica.  

 Permanece esta analogia justificada quando a consideramos, por exemplo, pelo pris-

ma de Orestes ou de Édipo? Embora poucas coisas possam ser ditas ecumenicamente da 

tragédia antiga, parece incontroverso que ela se recusa com obstinação à representação de 

uma humanidade harmonicamente inserida no mundo que a acolhe; e não se afigura que 

esse mundo, por outro lado, mercê do entendimento ou da acção empenhada dos homens, 

propicie alguma vez as instruções para habitá-lo adequadamente. Para o espírito trágico, 

entre o que um homem é, na sua condição concreta e contingente, no seu ethos, e as forças 

necessárias que, a partir do mundo, agem sobre a sua mesma particularidade, existe um 

desacerto persistente. O abismo que assim se insinua, por vezes, é inteligível em termos de 

um conflito de interesses insanável, como no caso de Antígona; ou, então, como no caso 

de Édipo, resiste a toda a acção discriminativa, a todo o cálculo de efeitos e até a toda a 

compreensão. O argumento de Constant é o de que tudo isto permanece verdadeiro, tanto 

para um mundo regido pela necessidade sobrenatural como para a realidade social na sua 

configuração moderna; com efeito, a interacção do ethos, enquanto que detentor de um 

projecto individual, com forças, estruturas ou circunstâncias que, nessa interacção, conser-

vam a sua potência opressiva ou destruidora, continua a reter o seu significado, ainda que 

os deuses e os oráculos se tenham retirado para dar lugar ao Estado moderno. Natural-

mente, podem sugerir as palavras de Constant uma tentativa de atribuição à realidade polí-
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tica moderna daqueles aspectos impessoais e necessários, aptos a encorajar o “fatalismo”, 

que vemos reproduzidos, por exemplo, na percepção específica do pessimismo conformis-

ta, que encara todas as medidas reformistas ou revolucionárias como produzindo inexora-

velmente, em estilo trágico, o efeito oposto àquele que primeiro intencionaram. Oxalá não 

— é tudo o que podemos dizer, enquanto formulamos o voto de que a discussão a iniciar 

neste trabalho não se deixe reduzir à mera acariação de optimismos e pessimismos. Por 

conseguinte, só a analogia importa preservar; e constata ela a completa absorção no domí-

nio da política de uma expressão de poder cuja efectividade “tempos mais obscuros” não 

reconheceram na sua ligação à vida do Estado ou à formação política da comunidade, 

embora nela se decifrassem os elementos formadores do seu destino; numa palavra, a ana-

logia que constata a transformação da política num mecanismo de produção da fatalidade.  

 
 As observações precedentes já nos permitem uma formulação preparatória do nosso 

objecto. Sugerem, com efeito, que situemos “política” e “tragédia” numa estrutura de 

dependência recíproca, que cada domínio, no processo independente da sua expressão his-

tórica, persiste talvez em manter oculta, mas que, nas condições a que se chama modernas, 

atrai sobre si um poder clarificador da actualidade a que se refere. Cabe então perguntar: 

como se deixa caracterizar o processo histórico ou conceptual dessa dependência? Que 

pode significar o facto se articular a noção de “Fatalidade” como categoria comunicante? 

Porém, sem a melhor explicitação do que se pretende acolher nas designações “tragédia”, 

“política” ou “fatalidade”, as intenções subjacentes permanecerão fatalmente desabonadas. 

Mas aqui toca uma primeira dificuldade. É que, a esse esforço de explicitação, de pouco 

lhe servirá socorrer-se, ainda que sinteticamente, de definições que de “tragédia” ou “polí-

tica” tenham sido dadas — e não apenas porque tais termos envolvam semânticas especial- 

mente crassas ou não compendiáveis, mas porque todas as definições, e crucialmente as de 

termos como os indicados, correspondem sempre a uma história da insatisfação com a 

definição, expondo-se, por essa via, à mesma objecção genérica.2 Por outro lado, pobre 

seria o crédito que concederíamos ao nosso trabalho se lhe retirássemos a possibilidade de 
                                                
2  De resto, dispomos já de um excelente estudo em língua portuguesa que demonstra o valor desta 
objecção no caso das definições de “tragédia”. Cf. SERRA: 24-70. 
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prover, no seu desenvolvimento cumulativo, ao preenchimento das noções primárias que o 

animam. De resto, pertence já a uma forma de intencionalidade metodológica a remissão 

para o termo do processo teorético da definição dos conceitos nele mobilizados; e, neste 

aspecto, de bom grado nos colocaríamos sob a tutela de Kant quando, na Crítica da Razão 

Pura, impugna o protocolo que exige definições preliminares, ajuizando que «a definição, 

como distinção proporcional, antes deve terminar a obra do que começá-la» (KrRV: A730-

1).3 Porém, como importa que o presente trabalho seja julgado em cada um dos seus 

momentos como no seu termo; e como a exposição ou saturação dos termos referidos os 

torna inoperativos sem a negociação prévia do seu sentido, um modicum histórico e termi-

nológico, mesmo que excedendo as funções de uma introdução, afigura-se aqui um mal 

menor que a obscuridade. Concentremo-nos então nos termos da nossa relação primária; 

retenhamos, porém, que não os consideraremos exaustivamente esclarecidos senão no 

interior da relação que sobre eles projecta o seu valor constitutivo. 

TRÁGICO E TRAGÉDIA    Os termos tragédia e trágico, em princípio, só retiram o seu senti-

do reconhecível da história da tragédia cénica, uma história de “tempos sombrios” que, 

ape-sar de ter chegado ao fim (segundo tudo indica), nem por isso facilitará a identificação 

de um conteúdo unificado naquelas designações. Acresce que a história a que nos referi-

mos é descontínua. Vem a ser, também por isso, exígua na cronologia. O censo incontro-

verso dos seus períodos representativos limitar-se-á a somar cem anos de história da Ate-

nas clássica (a que, por efeito de contiguidade, se acrescentam as glosas intermitentes da 

posteridade helenística e romana), o arco das duas gerações estatísticas abrangidas pelo 

renascimento teatral isabelino, o período produtivo de Racine e Corneille, em França, e os 

já impuros quarenta anos em que, de Schiller a Büchner, a antiga forma de Sófocles é  

chamada a casar-se com Shakespeare (Lukács 1911:163), apenas para se deixar emboscar 

entre a exigência romântica de uma plasticidade moral do mundo e a irreconciliada persi-

gnação da arte perante a sua objectividade autónoma. Tais pontualidades históricas da 

expressão trágica, tão fulgurantes na irrupção como na desaparição, parecem reproduzir o 

                                                
3  E, por outro lado, «se não pudessemos empreender nada com um conceito antes de o definir, filosofar 
seria uma dificuldade imensa» (ibid: B758-9). 
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padrão a que obedecem os sonhos obsessivos, que agitam noites inantecipadas e logo se 

dissipam no boquiaberto alvorecer, recolhendo ao seu estado de latência para, a ocultas e 

eficazmente, prepararem a reaparição oportuna do motivo que os anima, transfigurado 

apenas nos seus aspectos acessórios. A história da tragédia cénica parece atestar, no reino 

das formas culturais, o mesmo processo cíclico. Os períodos de grande fulgor da arte trá-

gica assemelham-se a noites de sobressalto, compreendidas entre adormeceres e desperta-

res repentinos e atravessadas igualmente pela reaparição de um motivo perturbador.  

 Quanto a este motivo e à visão característica do homem e do mundo que nele se 

exprime, quer o traduzamos como “embriaguez dionisíaca”, “pessimismo ontológico” ou 

qualquer outra fórmula genérica, e embora seja hoje impossível fornecer indicações preci-

sas sobre a sua origem, parece inevitável remetê-lo à luz e doçura helénicas, na abstracção 

das quais um esforço de apreensão não poderá satisfará o desejo, talvez ilusório, de uma 

elucidação genética. A falar-se num cunho helénico original, ele não estará, no entanto, 

tão patente como na superfície imediata: desde logo, no misterioso privilégio que une o 

motivo trágico à forma dramática. Uma vez que a posteridade, com efeito, não pensou ou 

não encontrou maneira de revogar este privilégio de factura helénica (a despeito do conví-

vio de Zarathustra com o Último Homem ou de extraordinárias, mas pontuais, tentativas 

romanescas, como O Eleito, de Thomas Mann), parece acertado afirmar que, no exterior 

da conexão com a forma dramática, não existe qualquer possibilidade consolidada para a 

criação trágica. Mas o prototipismo helénico manifesta-se num plano ainda mais imedia-

to: no facto de a palavra que o denota — trágico — não conhecer tradução possível. Em 

nenhuma língua, com efeito, existem equivalentes que possam substituí-la senão na medi-

da em que esse mesmo vocábulo grego, forjado nos inícios do século V a. C., tenha sido 

apropriado ou adaptado. A boa razão é que o seu significado não se reporta originalmente 

a uma esfera da experiência humana, mas a uma forma literária criada em Atenas por 

Ésqui-lo e os seus predecessores imediatos, cujas obras não eram chamadas tragédias 

porque fossem “trágicas”, mas sim porque mantinham uma qualquer relação, ainda hoje 

por determinar, com bodes (tragoi). Todos os outros usos dos vocábulos tragédia e trági-

co, em particular quando queiram abranger uma esfera da experiência, são, por essa razão, 
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apenas figurativos. O mesmo acontece, de resto, com a palavra política: desconhece ela 

outra tradução que não meramente recursiva e outros usos que não figurativos. E ainda 

que a história da recepção latina de Aristóteles nos ensine que o seu sentido actual (o de 

uma actividade humana) remonte a um neologismo criado em meados do século XIII, a 

circunstância que proporciona a base para compreendê-la continua a ser a retenção da 

marca etimológica que a remete, também a ela, aos primórdios da época clássica e à orde-

nação semântica em que então se objectivou a experiência da cidade grega.  

 Tal como neste caso, a menção de uma “marca original” parece estabelecer para a 

forma trágica a nota inequívoca da sua particularidade. Esta nota, não a vemos revogada, 

por outro lado, quando a relacionamos com a tradição civilizacional para cujo desenvolvi-

mento essa forma constituiu um dos primeiros contributos gregos e cuja unidade, conver-

samente, também se deixa avaliar pelo modo como, em momentos que considerou oportu-

nos, se dispôs a restituir ao motivo trágico direitos especiais de actualização ou a garantir-     

-lhe a adesão das suas formas de expressão dominantes. Num livro amável, e não sem 

valor para a objecção à tese da particularidade, Otto Rank observou a monotonia essencial 

das aquisições simbólicas humanas e fez constar a implantação do mito de Édipo, nas suas 

estruturas elementares, em tradições narrativas distantes e incomunicadas (Rank: 28-30). 

Mas, considerada em si mesma, a extrapolação trágica daquele mito, quer dizer, a sua 

adjudicação a um sistema de reconto altamente especializado (em especial, no cálculo dos 

efeitos) para cuja sobreposição se mostrou, aliás, amplamente propenso, não terá ocorrido 

sem o concurso de factores diferenciais propícios, que o não perderam de vista, por assim 

dizer, e em cuja atmosfera civilizacional específica as suas múltiplas vidas vieram a fixar-       

-se numa posição representativa. Nem a mais penetrante percepção do desenvolvimento 

histórico das formas, para dizê-lo de forma genérica, interditará a constatação de que 

algumas da suas instâncias, cuja manifestação variada não se distingue perceptivelmente, 

adquirem, em lugares ou posições conceptuais demarcadas, um sentido transcendente; e 

que uma mesma gramática ou uma mesma estrutura, conforme o influxo que receba de um 

meio mais ou menos favorável, tanto pode expressar um pensamento totalmente indife-

rente como um pensamento infinitamente significativo. A posição representativa de Édipo 



 27 

e, por generalização, o trágico, representará uma extracção característica dessa diferença.   

 Dito isto, se, por um lado, é inviável uma interrogação do trágico sem verdadeiro 

compromisso com a história da tragédia cénica ocidental, grega ou não grega, também não 

parece satisfatória, por outro lado, uma interrogação obedientemente confinada a tais limi-

tes. Um taxonomista aplicado e cumpridor anotaria, por exemplo, que certo uso persisten-

te do vocábulo há muito que o emancipou das suas origens cénicas e literárias e o conver-

teu num qualificativo de mais ousada latitude, capaz de abranger, digamos, destinos fatídi-

cos com certa dimensão grave ou profunda, ou, mais ambiciosamente, a situação perma-

nente de homens que, apesar de livres em pensamento e aspiração, são, ao mesmo tempo, 

títeres de forças irresistíveis que lhes exigem resignada submissão — a morte e a mudança, 

o carácter irrevogável do passado, a irrelevância de todas as obras, do espírito como do 

coração — e que, uma ou outra vez, condenados a uma errância que tendem a achar culpa-

da, se medem, para dizer como Pascal, contra o silêncio das effroyables extensions qui 

nous ignorent (ou que ignoram esse culpa). Todos estes significados, poder-se-ia dizer, 

não fazem mais do que avolumar a casuística do uso figurativo. Mas, aqui, a questão 

imperativa seria a de apurar de que modo puderam eles aderir a um qualificativo com 

origens tão restritivas. Decerto, o proverbial taxonomista não teria dificuldade em concluir 

que, na sua natureza extrínseca e convencional, tais conteúdos apenas decantam ou abstra-

em, com maior ou menor fidelidade, um sentido persistente que, na objectivação sugestiva 

da tragédia cénica grega, ainda permanecia num estado de coesão indistinta, ora com as 

suas finalidades estéticas, ora com as suas condicionantes históricas originais. Sob este 

aspecto, a posteridade não grega do género trágico, na qual o bode etimológico, reconheci-

damente, já não desempenha qualquer papel, mal ou bem esclarecido, já seria bastante a 

justificar a concepção de uma perenidade do trágico isto é, de uma representação 

emancipada que não apenas dominaria todas as suas manifestações como, inclusivamente, 

poderia aspirar à condição de um universal da experiência.  

 Por “universal da experiência” podemos entender uma unidade de pressuposto inca-

paz de permanecer satisfatoriamente na conexão cénica, literária ou civilizacional que lhe 

deu expressão histórica positiva, e que, desse modo, pontifica já entre possibilidades teóri-
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cas que, embora associadas às mais altas realizações daquela arte, tomam o seu lugar entre 

os interesses autónomos do pensamento. Para este estado de coisas, não será indiferente o 

influxo de tempos que já nada têm de obscuros, e a que se aplica a bem conhecida tese da 

morte da tragédia; mas, ao contrário do que aconteceu com outras formas consolidadas (a 

literatura picaresca, o épico ou o drama pastoral) a cujo desaparecimento não associou a 

modernidade especiais angústias ou anseios de ressurreição, e que foram, assim, tranquila-

mente adjudicadas à natureza específica dos períodos que as geraram, a morte do género 

trágico não terá sido percebida sem o propício inconformismo que libertou os seus concei-

tos para uma sobrevivência sofisticada e os investiu com valores de ordem ética ou ontoló-

gica. Pôde assim certa posição mais sugestionável presumir que as realizações da arte 

trágica falam pelo todo da humanidade (ainda que o conjunto das tradições dramáticas não 

europeias, por exemplo, não reserve qualquer lugar a essa arte), que os conteúdos cénicos 

e literários do festival de Dionysos ou do palco isabelino, constituem, em si, uma interro-

gação da condição humana, e que esta última se encontra tanto mais autenticamente 

exposta à interpelação trágica quanto mais a apreendamos na abstracção de toda a particu-

laridade. Porque assim acontece, associa-se a essa interpelação uma forma pática específi-

ca, o elemento de seriedade que reputadamente envolve toda a expressão trágica onde ela 

vingue verdadeiramente. Desse ponto de vista, atribuições culturais e normativas, e todo o 

véu contingente das diferenças humanas, constituiriam disfarces demasiado frágeis peran-

te o poder discriminador de uma arte radicalmente séria, capaz de arguir o humano ali 

onde ele não tem fuga possível e onde o que lhe é mais originário e mais crucial não pode 

furtar-se ao doloroso processo da sua visibilidade. Para indivíduos sérios, ou para cidades 

desejosas de se situar no horizonte regulador dessa seriedade, nenhuma forma artística se 

revelaria assim tão decisiva como a tragédia cénica: é que ela presta o seu testemunho 

precisamente ali onde importa que não nos enganemos; de modo que, sempre que se 

façam escutar os ecos que alguma vez percorreram Elsinore ou a casa dos Labdácidas, 

será justificada a impressão de que, onde quer que nos situemos, de nobis fabula narratur, 

de nós fala a história.   
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 Mas, ao afirmar-se que de nós fala a história e ao determinar-se, por conseguinte, a 

tragédia nesse endereço, já não se trata de visar uma relação à tragédia sob o ponto de vita 

da sua história, como é próprio dos Estudos Clássicos ou Literários, mas da relação a uma 

tragédia que se revela como profundamente histórica ou, para dizê-lo de outro modo, 

como uma categoria primária de objectivação do reino histórico. É sobretudo nesta unida-

de de pressuposto que importará submeter o trágico à relação formadora que o aproxima 

da política. Mas de que modo as effroyables extensions que nous ignorent ou a caducidade 

do passado se dispõem à apropriação dessa relação formadora, de que modo se encontram 

disponíveis para agregar uma conceptualidade do “político”? A resposta depende, eviden-

temente, do que podemos entender por política. 

 
POLÍTICA E  O POLÍTICO   Notar-se-á, nas páginas que se seguem o uso alternado de política 

e do adjectivo substantivizado o político (com aspas). Este duplo uso mediatiza natural- 

mente outras divisões: por exemplo, pertença e regime, ou acção e Realpolitik; mas, com 

política, queremos designar primariamente o âmbito de acção do estado e da luta pelo 

poder tal como empiricamente recolhido, por exemplo, na teoria da identidade positiva, 

institucional ou sociológica da política. Com "o político" (ou politicidade) aludimos ao 

que se constitua como domínio de dotação de sentido e fulgor simbólico à experiência da 

cidade humana. Se, por um lado, não é necessário esconder aqui a insatisfação com as 

teorias positivas aludidas, ressalve-se, por outro lado, que a preocupação fundacionista 

decorrente resguarda-se, na devida distância, de nostalgias teológico-políticas ou das sim-

bioses político-ontológicas (embora tenhamos que tratar delas) e afirma apenas, no reverso 

da institucionalidade, uma mutualidade inesgotável de existência e de acção; afirma, por 

conseguinte, que o espaço da lei, o espaço comunicacional e deliberativo, o espaço dos 

direitos, com que, em suma, associamos a política, não se refere à totalidade que institui. 

 A questão "que podemos entender por política?" é talvez a mais obscura de todas as 

questões, e não talvez por razões intrínsecas, mas porque é o ponto mediano em que se 

concentra a obscuridade de todas as outras perguntas: o que é a linguagem? O que é a 

infância? O que é a morte? O melhor guia para o seu esclarecimento, fornece-o, porém, o 

facto de ter de ser posta, que não é decerto sem significado. Isso notificará um tempo de 
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opacidade extrema do político, de que um sintoma suficiente é constatável no facto de 

nenhum esforço sério do pensamento, que se dispense, por exemplo, de intenções cómicas, 

poder hoje encontrar no plano de uma teoria pura qualquer arrimo seguro, uma vez que 

todas as distinções historicamente significativas dessa teoria recebidas se revelam em crise, 

se tornam inoperativas ou, para nos exprimirmos como um infortunado poeta soviético, 

simplesmente naufragam contra a rocha do quotidiano. A título indicativo mencionemos 

apenas a que ponto se mostram já falíveis as categorias que permitiram à teoria política 

lidar, no século XX, com as distinções relativas ao totalitarismo, à soberania e ao direito, 

ou de que modo critérios como o da liberdade de expressão ou do sufrágio universal já não 

se mostram aptos a socorrer, senão instrumentalmente, qualquer disitnção pertinente do 

ponto de vista de questões fundadoras como as de liberdade ou cidadania. Isto significará 

não tanto um abaixamento do poder de eficácia teórica desse tipo de categorias mas, acima 

de tudo, o modo como a teoria política está enredada nas distinções efemeramente vigen-

tes numa prática política diminuída, ou para sermos mais conclusivos, o grau de disponibi- 

lidade com que a teoria política se mostra conforme aos mesmos procedimentos de desfal-

que ou falsificação da realidade a que associamos as práticas ideológicas.  

 Nas páginas que se seguem, entender-se-á por “política” um domínio da representa-

ção que diz respeito à refundação, manutenção e destino da comunidade. A palavra refun-

dação (que usamos ostensivamente em vez, por exemplo, de “fundação”) dá conta de que 

não parece haver posição teórica em que seja viavelmente conferido à representação polí-

tica o primado lógico sobre o domínio a que diz respeito. Isto equivale a reconhecer a 

inscrição da preocupação política numa ordem de preocupações genealógicas, que não se 

pode furtar a pôr a questão da sua potência. Não por acaso, as duas figuras-limite da pola-

ridade politológica contemporânea (o totalitarismo e o liberalismo) estão unidas precisa- 

mente no desdém por este tipo de preocupações; com efeito, o primado decisionista, que 

faz do político a instituição de uma separação ontológica, não se apresenta, nesse aspecto, 

como essencialmente diferente do formalismo liberal, que, postulando não obstante a ante-

rioridade do que chama sociedade civil (ou dos interesses), separa dela o político para 

remetê-lo à esfera formal das atribuições do Estado. Dizer, assim, que a política diz respei-
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to à refundação da comunidade é dizer que a comunidade se encontra sempre já fundada. 

Ela destrói-se e reconstrói-se um milhão de vezes por dia. Mas é também dizer outra 

coisa: que a política, porque implica uma refundação, é o sinal de que aquilo que está 

primordialmente fundado, não está porém fundado para si mesmo, está em privação, por 

assim dizer, de um nexo de mediação consigo mesmo. Nesse sentido, o “político” é o que 

diz respeito à presença da comunidade a si mesma, em suma, aquilo sem o qual essa 

comunidade permanece um irrepresentado. Mas, quando assim falamos de uma comuni-

dade desde sempre já-aí para a representação, dizemos também que ela não se inscreve em 

nenhuma linha separadora, seja ela conferida, por exemplo, pela etnia, pela cultura ou por 

qualquer particularismo do ethos nas várias acepções redutoras a que este termo grego 

tenha indevidamente emprestado a sua caução. Por isso dissemos da e não de uma comu-

nidade. Com efeito, não temos notícia (para dizê-lo de modo bruto) senão de uma única 

comunidade: a humana. Nessa medida, só parece legítima a política que diga respeito a 

essa única comunidade, isto é, a política que se reconheça como o tornar presente a si 

mesma da comunidade humana no seu todo.4 Mas isto significa também que o modo dessa 

comunidade se tornar presente a si mesma não é outro que a política, pois, precisamente, a 

política é a única re-presentação (não a arte, nem a religião) em que é possível esperar que, 

de si a si mesma, nada se perca (mesmo que o que há a não perder seja a obscuridade de 

todas as perguntas adjacentes). É por isso que também a política, considerada nessa reu-

nião do que não pode ser perdido, não pode ser afirmada, por sua vez, com apoio em qual-

quer separação significante que a remeta, por exemplo, ao poder do soberano, à acção do 

Estado, à prática do governo, à gestão a vida, à “participação” democrática, ao sufrágio da 

opinião, nem também à excepção, ao erótico ou à revolução. Neste sentido, é necessário 

conceder a razão devida àquilo que já foi observado: que «até hoje a política nunca exis-

tiu» [Miranda 1998: 14]; mas, do mesmo passo, é necessário extrapolar daqui o carácter 

fundamental da interrogação política tal como hoje se apresente: saber por que razão a 
                                                
4  Para utilizar uma imagem: a comunidade mede-se contra as terríveis extensões que a ignoram, mas 
ao mesmo tempo vive numa cidade. Vive assim, ao mesmo tempo, a história que tem registo e a história que 
o não tem. Que haja um passado é só uma questão de registo. Mas da maior parte do que aconteceu não há 
registo. Cada um não mantém registo dessa medida. É só partindo do pressuposto que todos os registos 
diriam o mesmo, se os houvesse, que é possível falar de uma comunidade. 
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política nunca foi possível — ou só existiu como promessa, em momentos em que se jul-

gou testemunhar uma suspensão da história, e na estrita medida em que a história é aquilo 

que subsiste como efectividade de um adiamento da política. — é hoje a única questão 

política.  

 É nesta medida que qualquer “teoria política”, porque historicamente enraizada, tem 

de estabelecer a relação ao seu objecto a partir de uma exterioridade inescapável. Mas, 

porque a política não é uma categoria fundadora — e não o é porque só pode proceder de 

uma reconciliação — ela própria tem de pressupôr essa exterioridade e, enquanto repre-

sentação, estabelecer as relações que lhe permitam transformá-la no seu interior, e assim 

instituir-se como a referencialidade daquilo que resiste a incluir-se nela (por exemplo, a 

mortalidade ou o amor). Esse irrepresentado sem o qual a política é pura perda de sentido 

é a mutualidade da habitação humana da terra. Uma teoria não diminuída dessa represen-

tação — uma teoria que, por não estar enredada na falsa construção política do presente, 

se rejeite como permanente estado de preocupação (pelo futuro da Europa, pelas “amea-

ças globais”) tomaria forma espontânea numa meditação que, ao ponderar as coisas conse-

guidas nessa habitação, não pode decerto furtar-se a um sentimento de ambivalência, 

mesmo quando se entregue à estulta esperança de que essa habitação possa fugir da meno-

ridade de que ela própria é culpada (de novo invocamos Kant) e configurar-se idealmente, 

por exemplo, na forma de uma vida isenta de mentira. A ninguém, ousamos pensar, é dado 

sentir o mundo em que vive como sendo o seu. A primeira, mas nunca longínqua, razão 

para isso é que o mundo não foi feito para nós, ou nós para o mundo. A prova disso não 

está oculta: fornece-a, por exemplo, a evidência prosaica de que é necessária uma grande 

dose de amor para conformar um recém-nascido à realidade; ou ainda a excitação, e em 

muitos casos o alívio, com que no seio mesmo da existência própria, se concede um papel 

predominante àquelas forças bem conhecidas que se destinam a distraí-la ou esquecer-se 

de si mesma, e que assim lhe permitem viver no mundo sem, no entanto, lhe pertencer. É 

deste modo tão mais estranho que a morte — que nesta lógica deveria ser (e muitas vezes 

é) reconhecida como uma libertação ou a última das distrações da realidade — seja senti-

da como uma aflição exorbitante; deve este facto levar-nos a pensar que o pânico da morte 
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não resulta de um verdadeiro amor pela vida — o qual, no plano da História maiúscula, 

não conhece senão confirmações débeis ou patológicas — mas de um amor coriáceo por 

aquelas coisas a que se confiou ardentemente a missão de nos resgatarem ao carácter into-

lerável da existência: o desporto, a arte, a pornografia, a televisão e os deveres “políticos” 

anexos. Decerto, a pulsão que agrega a cada veio da experiência a marca da renúncia e da 

aniquilação é trans-histórica; mas ganha maior ou menor poder, e cristaliza-se mais ou 

menos na modelação das formas culturais específicas de uma época, na proporção da força 

ou da debilidade dos mecanismos ideológicos que nos defendem da sua investida, dispu-

tando o terreno da experiência humana para nela inscrever a ilusão de um valor positivo. 

Na época que nos é dado testemunhar, segundo tudo indica, ocorre um abaixamento inéd-

ito do poder compulsivo dessas operações de consolo. A prova da sua cada vez mais fugi-

dia eficácia reside no facto de a sua proliferação e reciclagem se constituir já como a 

dominante essencial, o oxigénio que ininterruptamente rejuvenesce toda a paisagem convi-

zinha. Sobretudo agora, nenhuma dose de amor, mesmo que venha do berço, parece em 

condições de obscurecer o facto de que a nossa história, a história para que esse amor nos 

lança, não revela nenhum propósito ou finalidade; nem o laço colectivo, a co-presença de 

destinos ou a expectativa de que as acções do corpo um dia se separem da alma, que era o 

modo como Shakespeare falava da Revolução, podem servir de sustento a uma crença 

duradoura. Porém — esta é a encruzilhada trágica, mas emancipadora, daquele mesmo 

amor — é mais evidente, em contrapartida, que não existe nenhuma posição fora do 

mundo e da história a partir qual possamos ter a esperança de autenticar a nossa perma-

nência. Uma opinião cândida ousaria afirmar que nada é mais revelador acerca da política 

presente que o facto de os homens costumarem deplorar a perda da infância, essa idade da 

presença da aniquilação, assombrada como nenhuma outra por medos inexplicáveis e 

esmagadores, como a época mais feliz das suas existências. Diz sobretudo que há uma 

possibilidade humana que só se conquista com esquecimento. Esse esquecimento, na sua 

forma organizada, é o que chamamos política. Nesta política real, porque é um fazer reac-

tivo da felicidade, nada de felicidade pode transparecer. Nenhuma época histórica recusou 

a felicidade; mas o que dela fica como abertura para o futuro, o encargo do tempo futuro 
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nela gerado, foi a infelicidade que o constituíu; nesse continuidade se gera a chamada ver-

dade da história e da política, e o seu ruído. A felicidade, essa, só se abre como possibili- 

dade quando, à volta, há um silêncio que se abate e o esquecimento conserva os seus 

direitos. A política é assim a tentativa do silêncio e a soberania do homem sobre a sua pró-

pria infelicidade. Ele é obrigado a tomar em mãos essa soberania porque em nenhuma 

parte encontra a forma ou o suporte da sua humanidade. A política, nesse sentido, é a obri-

gação de que ele, de bom grado, se libertaria. E, em certa media, é isso que a assimila à 

esssência do trágico.  

O presente trabalho inicia-se com um capítulo sobre Heidegger e termina com um capítulo 

sobre Hegel. Esta disposição relativa das extremidades é uma inversão aparente da lógica 

interna do trabalho, que coloca a sua argumentação na dependência de uma estrutura de 

cumulação histórica e teórica. Mas essa inversão corresponde ao cruzamento de uma 

segunda cadeia, de progressão já puramente temática, que articula as figuras sucessivas do 

Poema, do Drama e da Prosa, como matrizes de potenciação histórica da acção e da com-

preensão. Nesse sentido, a diferença que se inscreve entre o princípio e o fim deste traba-

lho (referimo-nos aqui a um plano exclusivamente formal), remetendo à polaridade temá-

tica de Poesia (ou Mito) e Prosa, torna Heidegger anterior a Hegel por efeito de sobreposi-

ção de um tempo ideal de leitura. A intromissão desta segunda tela temática prende-se 

com um paradoxo já evidente a que, nos termos que ela própria explicitará, tentará dar res-

posta: é que na relação da política com a fatalidade, está envolvida uma petição de princí-

pio. Com efeito, se a política só existe como actividade livre, não implica a sua subordina- 

ção a uma ideia de fatalidade a perversão do seu conceito?  

 Os sete capítulos intermédios, que partem da Antiguidade Clássica e culminam 

numa reactivação genealógica do problema do Estado moderno, são uniformes quanto à 

relação da pré-condicionante temática com o argumento histórico. Tratam, no conjunto, de 

modelar histórica e conceptualmente a extracção de sentido que o pensamento político 

ocidental retirou de categorias dramáticas, em especial trágicas, e o modo como, no plano 

já hermenêutico, puderam estas últimas aparecer como categorias da objectividade 
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histórica. Tratam assim de reconstituir a narrativa conceptual que pôde modelar o processo 

político na forma de uma meta-dramática. 

 Ao concentrar-se na qualificação de uma dependência histórica entre as duas áreas 

conceptuais referidas, não pode o presente trabalho furtar-se à admissão de uma inclinação 

panorâmica; porém, as várias instâncias históricas e reflexivas em que se objectiva a rela-

ção em análise constituem já um domínio a tal ponto inabarcável que nenhum esforço de 

pensamento pode chamar a seu crédito qualquer escrúpulo de exaustividade. Restou-nos 

operar, no número dessas instâncias, uma selecção a que atribuímos poder representativo, 

não apenas na medida em que se mostram conjuntamente suficientes para a sustentação do 

argumento, mas sobretudo porque a relação entre política e tragédia seja nelas criticamen- 

te apontada sob o ponto de vista do seu processo formador dominante. São essas instân-

cias visadas no modo hermenêutico, presumindo-se nelas um poder concentrador de linhas 

reflexivas e históricas, mutuamente comunicantes, que, sem a sua mediação, talvez 

aparecessem dispersas ou distantes para toda a análise. A reunião desses momentos consti-

tui evidentemente um domínio cuja completude se implica como um exigência espontânea 

da análise. Mas essa completude é definida pela unidade do argumento. 

 Acrescentamos as seguintes notas. Nas observações precedentes denuncia-se talvez 

a incapacidade de permanecer satisfatoriamente numa dualidade presente desde o início 

destas introdução: a que entende o trágico, por um lado, na sua referência à ordem da 

experiência e por outro, na sua referência a um género literário. Essa insatisfação é talvez 

o melhor indicador de uma salvaguarda da percepção original da tragédia: aquela que não 

distinguia quiçá os conteúdos cénicos e literários das festividades de Dionysos de uma 

interrogação da condição política como tal, uma interrogação que, por conseguinte, não 

podia ser senão a de uma tragédia profundamente histórica. Quando porém afirmamos 

essa unidade, isto é, quando afirmamos o trágico como expressivo de uma articulação, 

mais ou menos conflitual, de fundamentos da experiência humana ainda e sempre insisten-

tes através da História, temos consciência de nos colocarmos num local exposto a todos os 

riscos: aquele que afirma a ordem do real e a determina no seu excesso em relação ao 

texto. Que uma posição — decerto ditada pela impaciência — costume determinar o texto 
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como aquilo que não tem exterior, tende a obscurecer a natureza elementar de todo o 

trabalho de leitura: que ela seja sempre a apropriação do magnífico fracasso do texto, 

sobretudo daqueles textos, como a Antígona ou a Oresteia, que se apresentam, desde o 

início, na coesão indistinta com o próprio fracasso magnífico da História humana.      

  

 O capítulo sobre a Antígona reescreve e amplia a conferência que pronunciámos no 

Porto, a convite do Teatro Nacional de S. João. O capítulo sobre o Hamlet retoma e amp-

lia a interpretação que integrou a dissertação de Mestrado, que, em 2006, submetemos ao 

Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Nova de Lisboa. 
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I 
HEIDEGGER/ POEMA 

 
 
Chegámos a uma época em que nem nos é 
dado tolerar os vícios nem o remédio deles. 

Tito Lívio, Décadas 

  

 1      Um regresso que se aguarda 

1. Na margem permanente das próximas páginas, está inscrita a seguinte questão: que 

sentido pode haver em ler uma tragédia? Onde ela está inscrita, talvez ainda se perceba os 

sulcos mal rasurados de outras perguntas. Por exemplo: daqui de onde se parte, como che-

gar aos Gregos? Que acontece quando a eles chegarmos? Essas perguntas foram rasuradas 

(mas não tão energicamente que não se deixassem ler) porque todas propagam uma impre-

cisão e um risco. A imprecisão é a do “aqui” que desencadeia a pergunta. Esse "aqui" de 

tal modo carece de identificação que necessita do arco tenso e do longo alcance de uma 

pergunta que é histórica: está condenado, por isso, após a circunvagação, a reencontrar-se 

sempre como alteridade, a alteridade daquilo a que deu chegada com a sua partida. Aquilo 

a que os Hesperianos dão chegada quando chegam à Grécia é ao futuro desta (por isso são 

eles, segundo Hölderlin, os orientais, i.e., os totalmente outros em cuja morte ou supera-

ção grega é necessário que nos identifiquemos). Mas se esta chegada for o princípio da 

verdadeira sabedoria, então, como escrevia Paul de Man a respeito do poeta da Hespéria, 

tal sabedoria não é mais do que o conhecimento da sua própria inefectividade histórica, 

porque os seus conseguimentos só se tornarão conscientes na medida em que venham a 

fazer parte do passado.5 Eis o risco: o de que essa sabedoria não seja o expediente mais 

fiável para certificar que alguma coisa aconteceu pelo meio.  

 A razão pela qual a pergunta (e a fábula anterior) começa aqui a ser pensada com 

Heidegger é que ele foi o último que a suscitou. Ao pensar-se com Heidegger, o menos 

                                                
5  P. DE MAN, “El Enigma de Hölderlin”, in Ensayos Críticos, Madrid, 1996, p. 281.  
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implausível é que, por vezes, se pense como ele. Ao que parece, chega sempre o momen-

to de pensar contra ele6 — mas o que se pensa contra ele será ainda por causa dele, talvez, 

que é pensado (se, de facto, já temos ideia de um pensamento que verdadeiramente pense 

contra ele). Tudo isto permanece válido quando ponderamos que a pergunta não é suscita-

da num vazio de interesses. O interesse que assiste à leitura de tragédias é o que concorre 

para aquilo que a disdascália heideggeriana consagrou como um “repensar da acção” (e o 

“repensar” aparece como o núcleo de sentido daquele “pensar” que urge como tarefa). 

Mas “repensar a acção” significa, antes de mais, que não se fez outra coisa do que pensá-     

-la — e que, nesse sentido, por uma vez, há que parar de pensá-la ou não pensá-la de todo, 

sobretudo se a estrutura desse pensar também colaborar numa lógica da retirada ou oculta-

mento do pensado. Mas significa também a tentativa de tornar curvo o mundo das concep-

ções e reencontrar o virginal ponto zero em que o círculo desse mundo se fecha e recome-

ça: o ponto que abre o futuro porque, como em qualquer mundo curvo, se voltou atrás. Por 

isso, “repensar” é sempre um “repensar com”: com os Gregos que respondem pelo início.  

 Uma vez que acção significa, em qualquer caso, acção política, somos por isso obri-

gados a agregar o decepcionado reconhecimento de uma segunda razão para pensarmos 

com, contra ou por causa de Heidegger: é que, neste aspecto, temos de pensar a ausência 

ou insuficiência da resposta, e a natureza de uma tarefa que se apresenta no desinteresse 

do que considera ser a ilusão da consequência e, por isso, na exposição voluntária ao seu 

próprio bloqueio. A derradeira suscitação do trágico como elemento de um “repensar da 

acção” comporta, assim, um elemento tanto mais paradoxal — ou, na versão optimista, 
                                                
6  J. HABERMAS, Perfiles Filosófico-Políticos, Madrid, 1975, p. 65. A percepção da leitura de Heideg-
ger como uma alienação de si mesma e desse pensamento foi já veiculada por W. BIEMEL: «Podemos pro-
duzir uma crítica do seu pensamento, rebelarmo-nos contra ele, talvez desmascará-lo ou deleitarmo-nos 
nele; mas, em última análise, tudo isto permanece irrelevante. Não vimos até hoje que um genuíno diálogo 
com Heidegger haja ocorrido, por falta de interlocutor, por um lado, e porque, em todo o rigor, permanece-
mos estranhos ao seu pensamento. É mais honesto admitir essa estranheza do que pretender que o que é dito 
já é do domínio do conhecido e do familiar» (“Poetry and Language in Heidegger” in MACANN: 224). Evi-
dentemente, este veredicto interdita os corolários habituais do assentimento ou da discordância e favorece o 
exercício critico-mimético da célebre actividade nach denken, no caminho do pensar, que, por isso, como 
reza o jogo de palavras, é também o caminho de um danken, de um favor que, por fazer caminhar, se agrade-
ce. Ainda assim, parece mais promissora (para os nossos objectivos) a abordagem maiêutica de tipo socráti-
co, que pressupõe a ignorância e apenas quer pensar um nascimento do discurso. Contrição feita, usaremos 
familiarmente alguns idiomatismos heideggerianos (e.g. ek-stase ou Dasein) cuja vulgarização e caminho 
nos libertam, segundo cremos, da remissão exegética.   
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tanto mais poderoso e exaltante — quanto, por ser indiscernível de uma tese sobre a viabi-

lidade do político e da comunidade humana, e por reforçar a nota exortativa, não desoculta, 

porém, a teoria da acção congruente.  

 Para pensar em si mesmo esse núcleo coeso de tese política e de justificação trágica, 

com ou sem implicação consequencial, é necessário observar que ele só acede ao seu esta-

tuto temático por acção negativa de um fundo histórico: o advento do nihilismo (como 

quer que este termo especifique uma evidência primária daquele pensamento). Para Hei-

degger, como para Nietzsche, é em face do nihilismo que o recurso à “sabedoria trágica” 

adquire o seu sentido. A análise do nihilismo exige, em particular, uma concepção trágica 

da história; e a sua superação, se for uma possibilidade humana, exige a meditação daque-

le princípio de acção estranhamente envolvido numa proeminência da fatalidade. É a tra-

gédia que oferece o modelo narrativo adequado à configuração do nihilismo como advento 

epocal, i.e., à configuração histórica da Modernidade. Só na perspectiva de uma sabedoria 

trágica aparece a experiência do nihilismo na luz devida. Que seja legítimo intermutar as 

expressões “concepção trágica da história” e “sabedoria trágica”, pode ser visto, inclusiva-

mente, como uma consequência significativa do próprio nihilismo: uma concepção daque-

le tipo é a única que aproveita como sabedoria real perante esse hóspede inesperado, pois 

abrir-lhe a porta, quando ele bate, é de súbito uma reapropriação daquela temporalidade 

em que ele, como o mensageiro de Kafka, já estava a caminho. Nisto brilha, porém, uma 

sugestão iniludível: a de que o advento é precedido pela sabedoria que o decifra, de que, 

no fundo do tempo, está já a realização trágica a pensar o nihilismo muito antes do seu 

advento, a pensar o tempo que, para chegar até aqui, ainda havia de suceder. Mas isto 

significa também que a obra de arte trágica, vista daqui, e quando já tudo sucedeu, está, 

desde o início, a braços com uma fatalidade de segundo grau: não simplesmente aquela em 

que se precipitam os seus heróis e que nela se faz representar primariamente, mas a fatali-

dade de que ela própria é partícipe e que de tal modo comandou o Ocidente na sua expres-

são histórica que, perante ela, e no ponto qualquer da sua consumação, só a tragédia apare-

ce como realização de sabedoria. Conquanto a tragédia se dê a pensar, portanto, dá-se a 

pensar daqui, de onde se torna necessário chegar aos Gregos; e aparece ela, nesse sentido, 
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como um delicado empirismo sem decifração a não ser pela luz retroactiva com que a 

configuração mundial-ocidental do existente se desvenda como objectividade do seu anún-

cio. E este valor de anúncio é conservado na obra de arte trágica tal como, no tempo dra-

mático do seu poema, o poder do oráculo e a força com que paira sobre os acontecimentos 

são conservados pelo deus.  

 Que nisto (no poema oracular) resida a sabedoria adequada ao tempo presente, signi-

fica que, ao desfecho do processo ocidental do existente, assiste a mesma imersão de 

fatalidade (e o mesmo reconhecimento da situação própria) que, no momento da catástrofe, 

vitima, por exemplo, o herói sofocleano. Na calamidade do herói, toda a sabedoria, menos 

uma, lhe é interdita. A que lhe resta define-se, por isso, como a sabedoria de um tempo em 

que toda a sabedoria está interditada. Essa sabedoria resgatada para o primeiro plano 

(precisamente porque todas as outras, no cume da aflição trágica, se revelam insuficientes) 

é decerto uma imposição de sofrimento. Mas, para o herói trágico, saber o sofrimento só 

se torna saber real quando — pela única via aberta, que é a da experimentação — o sofri- 

mento aparece na transparência das suas conexões, quando o saber dele, em suma, marca, 

não a posição fixa e tranquila em que se sabe soberanamente o fluxo do mundo, como 

acontece com qualquer outro saber, mas o saber de um mundo que não se deixa possuir 

senão enquanto sofrimento. O que garante a validade deste saber, o que o torna a única 

possibilidade, é precisamente o facto de, por mediação da fatalidade, a via do sujeito apa-

recer como insubstancial em face da via da experimentação. É a transparência de conexão 

que o torna sabedoria, pois a fatalidade, na medida em que é a totalização ou absolutiza- 

ção da actualidade, é simultaneamente a garantia última da realidade do saber que resta.  

 A imagem que devolve pertinentemente a situação de uma sabedoria da fatalidade, 

da absolutização do actual e de uma cessação de movimento (a sabedoria, portanto, que 

antecipa a própria morte), encontramo-la, não em Heidegger (a quem cremos não ter 

cometido excessiva violência com estas observações preliminares), mas em Rosenzweig, 

quando se pronuncia sobre o silêncio que assola o herói trágico no momento da catástrofe: 

«Só numa linguagem encontra o herói trágico perfeito acordo: a do silêncio. Ao permane- 

cer em silêncio, o herói derruba as pontes que o ligam ao deus e ao mundo, e a si mesmo 
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se subtrai às paisagens da personalidade, que, através da palavra falada, marcam o seu 

limite e o individualizam junto dos demais, para ascender à gélida solidão do Eu [die eisi-

ge Einsamkeit des Selbst]. Pois, no exterior de si mesmo, o herói nada sabe, apenas está só. 

De que modo pode este ensimesmamento, esta empedernida deserção manifestar-se em si 

mesma senão pelo silêncio? [...] O heróico é mudo [...] a eternidade mal chega para ecoar 

o seu silêncio» (Rosenzweig: 85-6). O momento em que a História já não permite mais 

sabedoria fora da única via aberta da experimentação e da solidão, o momento que fecha a 

história na completa mudez, já não é uma circunstância histórica entre as outras, prestes a 

desaparecer no fluxo contingente das alternativas; assemelha-se antes àqueles vórtices 

siderais em cujo interior ousadas conjecturas cosmológicas vaticinam tremendos instantes 

escatológicos, que tornam explícita a dimensão estrutural da temporalidade, pois com ela 

se confundem. Nesses momentos, o fluxo da temporalidade contrai-se e dele emergem 

ínfimas eternidades intersticiais e porosas em que, por outro lado, tudo poderia recomeçar. 

Pensar a partir daqui e, sobretudo, calar-se aqui, é saber-se num entretanto em que estão 

indivisamente coesos, em suspensão e como que em enigma, todos os possíveis da acção: 

destruição ou serenidade, recapitulação ou refundação (se, neste campo, já houver lugar 

para disjunções desse género). É por isso que, para «o único homem a ter uma pequena 

ideia das dimensões do problema de uma sociedade mundial» (Strauss 1989: 43), a comu-

nicação de uma teoria da acção talvez seja inibida pelo pressentimento da violentação 

suprema que, em face do equilíbrio interno à história do ser, assiste a todo o voluntarismo 

do reinício. Se o heideggerianismo — na medida em que mobilizou estes reconhecimen-

tos: a impossibilidade de sabedoria, a total potenciação histórica da actualidade, a interdi-

tação da consequência e, em suma, o nihilismo — é uma imersão explícita na figura da 

fatalidade, é-o ainda mais por não ter podido satisfazer-se inteiramente senão enquanto 

textualidade elíptica da mudez e da inconsequência finais, mas que, por isso mesmo, reco-

loca, pela inscrição da sua ausência, a única grande pergunta perene: que fazer?  

 Que significa esta inconsequência e que ditado a comanda? É necessário esclarecer-      

-se aqui a ideia até agora afluente de fatalidade, que inconsideradamente conotámos com 

uma estrutura historicamente realizada, o nihilismo. A rigor, a fatalidade, em Heidegger, 
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designa essencialmente a dependência destinal do pensar e do agir.7 O pensar tem um 

destino de que lhe faz dote o Ser. O que se pensa e se age, o quando se pensa e age, o 

como, tudo isso é uma dispensação interna à história do Ser, história que diz respeito ao 

seu próprio velar e desvelar. O pensar e o agir estão dependentes daquilo que lhes é envia-

do pela história do Ser. Pensar é só um pensar do Ser, que, como genitivus subjectivus, é 

sempre e só o pensar com que o Ser pensa: é o seu clarear tomando lugar no e pelo homem. 

O homem é assim destinal enquanto que pensa e age: é geschichklich, receptor de um 

envio do ser. Com razão se observaria que, em princípio, «pensar seria precisamente um 

esforço para não estar à mercê da fatalidade, para salvaguardar ou atingir uma liberdade de 

perspectiva (antes chamada de “razão”) em face da pressão do Ser» (Jonas: 216); e, por 

um lado, Heidegger parece por vezes apelar precisamente a este aspecto nobre e genuíno 

do pensar, atribuindo-lhe a potência de uma nova abertura ao Ser, que não seria obtida, 

justamente, sem nos libertarmos das concepções distorcidas — metafísicas — que a nossa 

história nos dispensou. Mas, libertar-se o pensar e o agir dessas imposições, por outro lado, 

que significado terá quando, precisamente, eles são receptores de um envio? É essa acção 

uma libertação do destino ou, em si, uma acção do destino? Em qualquer caso, é sempre o 

destino que mantém, por assim dizer, a tutela da dádiva de si mesmo, até quando, pelo 

pensamento, a sua relação a si mesmo seja regulada pela ideia de uma libertação. Nesse 

sentido, presos nesta armadilha, a única expectativa legítima do pensar e do agir é aguar-

dar o momento em que, destinalmente, o destino venha a libertar-se de si mesmo, em 

particular, da sua dispensação nihilista. Daí falarmos numa inconsequência, cujo significa- 

do é, por fim, o de que nada depende da acção que não conflua no quando inexcrutável do 

seu envio destinal. E se é certo que intoleráveis urgências da política histórica, nos anos de 

                                                
7  Destinal: o que é próprio do Geschick. «A História não é apenas o objecto da “História” [Historie], 
na medida em que não é somente um cumular da actividade humana. Esta não se torna histórica senão na 
relação a uma dispensação de destino [Dieses wird geschichtlich erst als ein geschicklichen]» (VuA: 25). O 
destino é assim aquilo que constitui o envio (Schicken) do Ser e, portanto, o ethos de uma época histórica 
(por exemplo, a época da consumação tecnológica, do seu não-ocultamento). Não se subentende aqui qual-
quer implicação determinista ou causal: «Denominamos “destino” a força [...] que põe o homem a caminho 
de um desvelamento [...] O destino do desvelamento rege o homem em todo o seu ser, mas nunca com a 
fatalidade de uma coacção [das Verhängnis eines Zwanges]. Pois o homem só se torna livre num envio, 
fazendo-se ouvinte, e não escravo do destino» (ibid.: 25-26). 
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1930, puderam sobressaltar esta disposição, acolhendo-as Heidegger com a ilusão imper-

doável de uma actualidade do envio, mais ainda «a lição bem aprendida» (Strauss 1983: 

30) dessas circunstâncias terá consolidado a meditação ulterior (e final) de uma impossibi-

lidade do abandono da acção a si mesma.      

 Ainda assim: que fazer, no entretanto em que se demora a história do Ser e em que 

toda a sabedoria é interdita? Uma das coisas a fazer, como veremos, é ler tragédias. Peran-

te a fatalidade, pensar é inscrever o saber silenciado e sozinho do herói trágico. Mas esta 

tarefa é talvez a parte apetecível (porque se pode virar a última página), de outra mais 

geral que a subordina: a de preparar a vinda do deus. Ora, é aqui, estranhamente, que o 

político se assimila à essência da tragédia. De que modo? Comecemos pelo corolário. Que 

a meditação do trágico e da tragédia conduza em Heidegger uma apreensão da essência do 

nihilismo como culminação do processo ocidental, mostra-se com recurso ao texto. Mas a 

hipótese de que o trágico da tragédia constitua um confinamento categorial a partir do 

qual, apesar de tudo, o político se dá a pensar, e de que o político, por essa via, deva ser 

pensado na contiguidade ontológica da fatalidade do nihilismo, deparara-se com uma difi-

culdade aparentemente inexpugnável: a da ausência de identificação do político no texto 

heideggeriano. Essa dificuldade está mapeada na objecção de que Heidegger, por exemplo, 

nunca formulou uma filosofia política, de que, inclusivamente, e mais de uma vez, se apli-

cou a desqualificar esse género de tentação intelectual. Esta objecção, porém, confronta-se 

com o paradoxo que percute um dos nervos eferentes da leitura heideggeriana: o de que, 

tratando-se de um empreendimento filosófico vazio de certificação política proclamada, 

tenha sido precisamente, para muitos, a política histórica a obstruír irreversivelmente o 

acesso a essa obra.8 Mas, neste aspecto, tanto a imputação de uma essência impolítica e 

extra-mundana ao heideggerianismo (Arendt 1978), ou o diagnóstico de um ainda mais 

perigoso impulso anti-político na supressão heideggeriana da praxis (Habermas 1985) — 

leituras cujo carácter "moral" força talvez uma nota essencialista — e, em geral, a percep-

                                                
8  Para dizermos alusivamente e para nos desembaraçarmos desde já dessa questão. Trata-se de um 
modo de limpar prateleiras que costuma também visar Platão, Marx, Nietzsche e outros “continentais”, e que 
não imitamos por uma razão: não estamos seguros do que está envolvido no acto de nos desfazermos de 
livros — nomeadamente, daquilo que nos reserva ainda a política histórica.  
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ção veiculada de uma negação da liberdade humana, de um desejo de superação da plurali-

dade, do peso com que a história do Ser, como autoridade proto-cosmológica, carrega os 

ombros dos actores históricos — mas não menos a percepção contrária de um irracionalis-

mo e de uma política da vontade confirmada, em especial nos anos de 1930, na continui-

dade de obra e posicionamento — se reúnem sucintamente no veredicto de Leo Strauss, 

não tanto quando nega ao historicismo zenital de Heidegger (como a todo o historicismo) 

as condições indispensáveis à reflexão política, mas quando, com acerto, remete essa inca-

pacidade a uma substituição, ao declarar que o facto de não haver em Heidegger qualquer 

lugar para a política, «pode bem dever-se ao facto de o lugar em questão estar ocupado por 

deuses ou pelos deuses» (Strauss 1983: 30-34). É certo que a ocupação do político pelos 

deuses não pode estimular a procura nos textos de qualquer concepção substantiva ou for- 

mal de teoria política; mas só uma repugnância terminológica pode fechar à interpelação o 

facto de esse lugar que os deuses ocupam estar tão bem identificado, e deserdar de teoria o 

sentido da ocupação. Que a política seja substituída pelos deuses significa que ela não 

pode ser feita, mas apenas preparada, que ela está referida àquilo (à incidência, ao lapso: 

Zwischen-fall [EM: 172]) em que os poderes insubmetidos do Ser aguardam o momento 

de se tornarem visibilidade pura, o momento escatológico ou destinal de um “novo início”. 

Esse instante é equacionado com o regresso do deus, com aquilo cuja visibilidade abre «o 

espaço abismal do Ser em si mesmo [dem abgründigen “Raum” des Seyns selbst]» (BzPh: 

416), e articulado com o que parece ser a defesa da possibilidade histórica de uma concep-

ção secularizada de salvação. É assim que Heidegger pode declarar que «o deus derradeiro 

não é o fim, mas o outro início na incomensurável possibilidade da sua História [der ande-

re Anfang unermeßlicher Moglichkeiten unserer Geschichte]» (ibid.: 411). Embora tal for-

mulação, com as suas implicações, não se apresente senão de modo fugidio ou elíptico, é 

ainda assim claro que o seu significado potencial não é nem moderadamente teológico, 

nem estritamente filosófico. As consequências da potenciação do Ser, figurada no deus, 

incluem uma ainda possível «transformação da história do Ocidente» (id.: 82), projecto 

que Derrida descreve, não como “ontohistórico” (o termo de Heidegger), mas como “onto-

politológico”, pois diz respeito ao modo como a metafísica, enraizando ontoteologica- 
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mente a inteligibilidade no bastidor das práticas sociais, dá contorno ao espaço-tempo da 

experiência e forma o próprio ser institucional do político.9 Estamos asssim em posição de 

entender o famoso pronunciamento da entrevista testamentária concedida ao Der Spiegel, 

segundo o qual «já só um deus nos pode ainda salvar. Resta-nos, como possibilidade única, 

preparar, pelo pensamento e a poesia, uma disposição para o aparecer do deus ou para a 

ausência do deus no nosso descenso [Untergang]; de modo a que, para dizê-lo cruamente, 

não padeçamos mortes sem sentido, mas para que, ao decaírmos, o façamos perante a 

face do deus ausente» (Spieg: 671).10 Resta como possibilidade única a decisão de não 

morrer sem sentido, quer dizer, de morrer face a face com o Ausente que não veio (e não 

com o Presente que fica): a decisão, pois, de preparar, não apenas a vinda do deus, mas 

também a morte adequada à ausência de relação ao deus. Aparentemente, esta decisão 

nada parece ter a ver com a política, mas com o sentido da mortalidade — mas será legíti- 

ma essa distinção? Ainda que ausente, o deus pode virar a face para aquilo de que está 

ausente e reencontrar a face daquele que se preparou, isto é, que se preservou numa intimi-

dade do seu julgamento. O que se prepara é uma disposição que é única, que vale para a 

presença e para a ausência, para a distinção de que promana, por assim dizer, o critério da 

experiência. Trata-se, em suma, de se estar referido a uma decisão que pode fazer aparecer 

o deus (posto que ele a aguarde) ou, senão, evitar uma morte sem sentido. Mas a procura 

dessa distinção (o trabalho do pensamento e da poesia) pode levar todo o tempo historial 

do descenso, de toda a morte que se soma e não tem sentido. Dizer “trabalho do pensa-

mento e da poesia”, porém, deixa tudo em aberto: e tudo isso que fica em aberto é a políti- 

ca, mas já num sentido muito especial. É que a “preparação”, se nos for permitido, já nada 

tem a ver com mudar o mundo: é já só para que o mundo não me mude a mim. Não será, 

por isso, menos política. Mas, para a política desta prevenção, i.e., o enraizamento    

necessário da “preparação” no intervalo actual do agir (sobretudo porque é um actual a 

                                                
9  J. DERRIDA “Heidegger’s Ear. Philopolemology (Geschlecht IV)”, in J. SALLIS: 163-218. 
10  Itálico nosso. Na tradução portuguesa disponível, lê-se: «...a ausência do deus em declínio; preparar a 
possibilidade de que (em vez de que, dito brutalmente, “estiquemos o pernil”) pereçamos perante o deus 
ausente» (“Já só um deus nos pode ainda salvar”, acessível em arquivo electrónico in www. lusofonia.net, 
consultado em Janeiro de 2010). 
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caducar no “novo início”), é já indiferente que ela seja pura violência ou serenidade.  

2. Não encetaremos o trabalho analítico sem nos entregarmos de novo à fábula (pensa-

da desta vez, não com, contra ou apesar, mas ao longo de Heidegger), e com isso voltar ao 

início destas considerações. Trata-se de identificar este deus cujo silêncio conserva a fata-

lidade presente (ao mesmo tempo que promete a fatalidade benigna de um novo entendi- 

mento do ser e da morada humana), de saber, em suma, se é um antigo deus frequentador 

de tragédias. A primeira diligência é apurar a língua que ele fala: não restam dúvidas de 

que fala Grego. O facto de falar Grego contém analiticamente o segundo elemento identi-

ficativo: foi feito prisioneiro. A prática de aprisionar deuses gregos e dispô-los ali onde 

ocupem lugares designados por substantivos abstractos da sua língua (por exemplo, políti- 

ca) não é, nem inédita, nem desrespeitosa: é grega. Aqui, trata-se de uma forma de home-

nagem moderna relacionada com o problema da retrospecção. Esse problema é o do que 

aconteceu pelo meio. Entre o lá do Grego e o aqui dos outros, o que aconteceu pelo meio 

— não só o que aconteceu entretanto, mas o que aconteceu tão medianamente que se tor-

nou furtivo — é sempre o problema. O problema é posto e qualquer coisa como um deus 

falante do Grego retorna. Trata-se então de acolhê-lo e aguardar as instruções exigidas 

pela perspectiva histórica. Acontece, no entanto, que ninguém compreende realmente  

Grego — e o deus, que sabe disso, prefere não falar. Ainda que calado (enquanto tudo à 

volta está paralisado), o deus ali está como aquilo em que se deixa avistar, não a figura 

apta à totalização cognitva do mundo, caso em que nos situaríamos ainda nos trâmites de 

uma razão histórica de feição moderna, mas aquilo em que o aqui se resigna a objectivar a 

falência de todas as suas garantias auto-fundadoras e, por conseguinte, a figura em que se 

condena a pensar um mundo de novo tornado inepto e disperso pela própria alteridade de 

nós a nós mesmos, e em cujo meio nada parece ter sido significativo. Essa condenação 

decerto presta testemunho do fracasso de outros deuses, os deuses do fundamento a que se 

chamou filosóficos e que (junto com os seus panteões epigonais) abriram o tempo que 

vivemos: quer o deus que, com Kant, se estabelece como sujeito do imperativo, quer o 

deus da religião da razão, que Hegel tornou imanente ao mundo e ao trabalho da liberdade. 

Num mundo disperso, a preocupação pelo meio delata pelo menos a convicção de uma 
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extremidade, um memento mori ou recapitulativo que o determina como meio. A extremi-

dade da recapitulação recolhe-se em duas figuras expressivas: ou é um abismo ou é um 

planalto. Se é um abismo, é inevitável sondá-lo e percorrer-lhe o parapeito, na convicção 

de que, das profundezas, o rosto indecifrável do deus envia sinais que nos querem preparar 

para algo mais. Se é um planalto, não há verticalidade da relação e basta estarmos de pé 

para que tudo se disponha perante a visão; aí, o deus não aparece como tal: é apenas o  

infinito vestígio, de que fala Rilke.11 As imagens separam expectativas inconciliáveis: ou o 

deus vem ou tudo é uma infinita exploração da imanência e, se for permitido dizê-lo, já 

estamos como havemos de ir. Para Hegel, o deus sempre esteve, e todo o trabalho do pen-

samento se resumiu a fornecer os instrumentos que permitiriam viver um dia na dispensa- 

ção do pensamento, no interior da realização histórica do deus e da obra acabada. Para 

Heidegger, o meio está em falta e, em certa medida, é culpado, porque de culpa se trata 

quando acabamos a percorrer o abismo. A falta do meio é a de, perante a inocência do Ser, 

ter dela dissociado a acção, e de agora, para saldar essa dívida histórica, ter de confrontar 

o pânico de não haver mais inocência. Mas a diferença de perspectiva é apenas talvez a de 

direcções e eixos temporais. De um lado, cruzado o meio, estende-se — o quê? Digamos: 

o absoluto ou infinito recreativo kojèviano, condenado à flutuação na pura possibilidade. 

                                                
11  «Deus perdido! Infinito vestígio [Spur]!/ Porque a fúria inimiga em pedaços te fez,/ somos agora 
ouvintes e bocas da natureza» (RILKE, "Sonetos a Orfeu", XXVI, in Poemas, Paulo Quintela (trad.), Porto, 
1983, p. 248). Permanece por restituir ao seu significado — Heidegger não o faz, no texto que lhe dedica 
nos Holzwege — o uso do vocábulo Spur na poesia rilkeana. Numa breve prosa, que recorda certo episódio 
infantil relacionado com a construção de um gramofone, Rilke desenvolve toda uma poética suportada nesse 
conceito. Ali, é a mesma infinita Spur que capta a sua atenção, tanto no rolo de cera do aparelho recordado 
como, mais tarde, nas aulas de anatomia a que assiste em Paris, ao examinar as suturas cranianas, nas quais 
se realiza «a mais extrema tensão a que o elemento calcário se pôde entregar» (“Ür-gerausch”, in Brief an 
einen jungen Dichter und Prosastücke, Paris, 2003, p. 179). Tal como o gramofone lê os sulcos na cera do 
rolo, lê a poesia os sulcos do mundo. Porém, trata-se aqui da qualidade dessa extracção. Ela não é extracção 
dos recursos, por assim dizer, do mundo: dos veios auríferos, do combustível, nem apenas uma tipografia do 
disponível e da visibilidade. As Spuren lidas pela poesia são precisamente o fenómeno da totalidade, melhor, 
são a totalidade do mundo como fenómeno mundano. Mas o texto conclui que a imanência poética do mun-
do já não pode ser extraída pela poesia, e não é decerto sem significado que o fenómeno dessa extracção — 
o «dizer de tal maneira como mesmo as coisas/ jamais pensaram ser tão íntimas» (Elegias de Duíno, IX, in 
Poemas, p. 220) — apareça aqui realizado pela máquina, o gramofone que lê directamente o sulco do mundo. 
Embora o digamos aqui ainda sem contraditório, trata-se de uma perfeita inversão do heideggerianismo: ao 
acabamento da metafísica (a tecnologia) — e não à poesia, mera linguagem dos sentidos, preenchida de 
todas as determinações — concede Rilke a potenciação da superfície que, só ela, pode assegurar a saída da 
metafísica. 
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Por outro, essa flutuação é o que está para trás (pelo meio), como síntese de um trabalho 

de esquecimento que avolumou a dívida contraída junto do Ser.    

 Se, na falência da “razão” e da “liberdade” há um deus que assoma e parece antigo, 

ele não o faz para completar o trabalho do pensamento (se é que, de facto, algo ficou por 

cumprir no trabalho do pensamento e a coruja de Minerva não voltou a pousar no antebra- 

ço do Sábio, de onde levantou vôo ao anoitecer). É o mundo que, em certa medida, não 

quer viver na posse de um significado; se quisesse, a esta altura já não nos seria permitido 

viver (e toda a cultura não é no fundo mais do que a tremenda obra do desejo humano por 

excelência: o desejo de não saber). O pensamento que persiste para além da tarefa cumpri-

da, é, por isso, o que está imediatamente confrontado com o nihilismo: isto é, desesperado 

e, ao mesmo tempo, deleitado nele. Conhecemos de Dostoievsky e Nietzsche essa estranha 

mistura de desespero e deleite; o deleite é a relação à impossibilidade, pois ambos sabem 

impossível uma existência histórica sem deus ou deuses; e o desespero é tanto mais amplo 

quanto lhe serve de agravo o facto de que se só Deus existisse, também tudo seria permiti-

do. Esta existência única, em todo o caso, necessitaria de aplanar todo o existente, tudo o 

que jaz na cansada acumulação histórica da complexidade. Todo o deleite do pensar, após 

a tarefa cumprida, encontra por isso satisfações paritárias tanto no nihilismo como no 

regresso do deus: ambos se ordenam a uma transparência e uma totalidade da experiência, 

em que tudo, se medido contra o silêncio de fundo, é indiferente. Ambos se implantam 

quando o mundo já não é sustento bastante para as ideias: todo o deus é sempre e só um 

deus do nihilismo (e não, por exemplo, um deus hegeliano que vela por tudo aquilo que 

esteve pelo meio). São frutos da mesma árvore que apenas despontam no mundo quando 

ele só se dá por reencontrado no tronco ressequido da sua imanência. É contra a falha 

moderna e contra uma sobrenomeação do mundo, de que este se confessa verdadeiramente 

exausto (a tal ponto que, como assegura Benjamin, se lhe fosse dado lamentar, lamentaria 

antes de mais a linguagem),12 que se aguarda uma segunda libertação da experiência no 

revigorar do tronco e no repontar dos frutos. Que tal expectativa esteja a cargo da reactiva-

                                                
12  “On Language as Such and on the Language of Man”, in One Way Street and Other Writings, 
Londres, 1992, p. 121-2 
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ção teológica representada pela tecnologia, é também o sinal de que, na senda actual, o 

regresso do deus é a garantia de que a experiência inautêntica do nihilismo preserva, 

contra a sua vontade, um impulso e uma direcção.  

 O nosso daimon não parece, por conseguinte, um deus frequentador de tragédias, 

uma vez que preserva a distinção entre culpa e inocência. A tragédia ática deixa bem clara 

esta irredutibilidade, ao mostrar como consequências inantecipadas, mas de há muito deci-

didas, precipitam o herói no caminho temporal pelo qual regressa o deus. Pode-se notar, 

como é habitual fazer-se — e isso terá o valor de uma objecção histórica—, que os aconte-

cimentos trágicos expendem um sentido autónomo que se produz sem a intervenção direc-

ta dos deuses. Recordamos, por exemplo, que os eventos que, na tragédia de Eurípides, 

precipitam o destino de Hipólito respondem com eloquência por si mesmos e nada lhes 

acrescentam o prólogo e o epílogo fornecidos respectivamente por Afrodite e Artémis.13 

Mas, colocadas no princípio e no fim desses eventos, as intervenções dos deuses dizem-       

-nos que aquilo que os envia é aquilo a que eles fazem chegar, para, deste modo, devolve-

rem os acontecimentos à sua única imagem significativa: a da totalidade. Tudo o que pelo 

meio sucedeu apresenta-se como o estar a caminho do herói, mas nem o deus, a fatalidade, 

ou a totalidade se comprazem na ilusão fenomenológica de um caminho que estivesse por 

fazer. A vinda do deus, aquilo que o herói sente como catástrofe, só é sentida como tal na 

medida em que a sua presença, desde o início, não conheceu interrupção. Mas, por isso, a 

catástrofe não vem a significar, sob este ponto de vista, outra coisa que a impossibilidade 

do nihilismo e da ausência de significado. Até o mais banal ou mediano da experiência 

histórica recebe a garantia da sua transposição significativa: tudo o que precipitará o desti-

no de Édipo, por exemplo, é o que nele pôde ficar esquecido. Na experiência trágica, por 

definição, não há inautenticidade. Com a palavra do deus, no epílogo, ou com a precipita-

ção do destino, a tragédia mostra que o mais vulgar da existência (o que Édipo esqueceu) 

                                                
13  Fazemos alusão à passagem da Origem da Tragédia sobre os prólogos euripideanos, que dão (assina-
la Nietzsche) a nota histórica de uma perda do pathos da exposição e de uma invasão do patético; a autorida- 
de conferida por Sófocles e Ésquilo à acção na mobilização da sua verdade e falsidade tem agora de ser 
explicitada por «uma divindade que [...] remova todas as dúvidas acerca da realidade do mito [represen- 
tado]» (GvT: 87-8).  
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não pode ser sanado, está animado de uma impossibilidade de desaparecimento.14 Ainda 

que o mundo trabalhe para o esquecimento, cada uma das coisas do mundo é, ao mesmo 

tempo, individualizada nesse trabalho. Mas é esse o preço terrível que cada coisa paga 

para entrar na História — na medida, não da sua culpa (ainda que na História talvez não se 

entre senão como um castigo), mas o castigo dado na exacta medida da sua inocência.  

 

                                                
14  No Édipo Rei, Apolo só emerge na fractura entre o que Édipo sabe de si e aquele que ele é (e que per-
siste esquecido no que ele sabe). No Ajax, também Atena emerge em visibilidade entre quem foi Ajax e 
quem ele é agora (cf. infra cap. IV). Na Oresteia, o daimon que assombra a casa do Átrida emerge nas dife-
renças entre marido e mulher, mãe e filho, nova e velha ordem (idem). No Filoctetes, o plano divino emerge 
por meio da ferida infligida por uma vulgar serpente. Se o deus sempre prorrompe das acções e padecimen- 
tos vulgares do herói, é natural que o espírito trágico se resigne a patentear esse vínculo e a sugerir que iden-
tifiquemos o deus com o herói e vice-versa. Ainda no Édipo Rei, precipitada a catástrofe, o coro lamenta o 
carácter paradigmático de Édipo e assinala a que ponto a sua vida está fundida com a do daimon (EdR, 
1194). Depois, ao aperceber, horrorizado, que o soberano vazou os olhos, pergunta-lhe que daimon o levou a 
profanar o seu corpo, e recebe a resposta ambígua: «Apolo, amigos, foi Apolo/ quem estes males trouxe à 
consumação./ Mas a mão exacta que golpeou/ não foi outra que a minha própria» (EdR, 1329-32). Os heróis 
trágicos acabam sempre por vir ao lugar do deus para, por assim dizer, validarem a sua ocultação. 

 (Excurso. O nome daimon está compreendido numa constelação de sentido (que agrega, por exemplo, 
termos como theos, theoi, tychê, atê, eudaimonia) em cuja dispersão se fundamentará o já muito deplorado 
carácter evasivo, senão incoerente, da noção grega de divindade. No Parménides, HEIDEGGER procede a 
uma análise da noção de daimon ocasionada pela alusão platónica a um topos daimonios, na República. Com 
apoio em ARISTÓTELES, que associa a daimonia ao «excepcional, difícil e admirável» (Et.Nic., 1141b) (tam-
bém poderia invocar a irónica observação de Sócrates, no Prot., 341b, sobre o seu uso da palavra difícil), 
Heidegger propõe a tradução de daimonion por das Ungeheure (Parm.: 148), termo que reúne os sentidos de 
“insólito”, “informe” e “monstruoso”. A daimonia será assim a determinação negativa do conforme e famili-
ar (Geheure), do que é mais íntimo e natural. O daimon (tal como os cognatos gregos que referem “os deu-
ses” e a “divindade”) indica, além disso, o Ser em si mesmo (ibid.: 173-4). Entre as ambiguidades do Grego 
clássico, apura-se também uma conexão entre daimon e daiõ, termo que designa o «apresentar-se a si 
mesmo, no sentido de apontar e mostrar» (id.: 151). Este sentido está relacionado com o de thea, que é tanto 
“o olhar” como «o aspecto em que uma coisa se mostra, a aparência por meio da qual se oferece» (id.: 64). 
Relacionados estão também os significados de thêaon (contemplar) e to theion (o divino). Enquanto reunião 
destes significados dispersos, o daimon pode ser entendido como «o deus que [nos] vem enquanto aquele 
por quem somos observados» (VuA: 284) (portanto como uma figura ao mesmo tempo de pudor e de graça, 
de aidõs e de kharis). O Ungeheure é assim o insólito de um deus que está em meio ao comum. Assinalamos, 
porém, que nunca na literatura clássica, para nosso conhecimento, o daimon se apresenta senão numa rela-
ção à singularidade pessoal. Assim, EMPÉDOCLES refere o daimon com o sentido de herói (DIELS-KRANTZ: 
fr. 115). O Jasão de EURÍPIDES declara que a conduta da sua mulher não pode ser explicada senão pela acção 
de um daimon «suscitado pelo [seu] sangue inexpiado» (Med., 1333). Já a daimonia socrática se refere 
consabidamente ao plano da escolha moral. No Féd. (113d), é o que nos conduzirá ao julgamento que nos 
cabe; no Tim. (90a) é o que Deus nos deu como alma. Diótima, no Banq., diz a Sócrates que «o daimónico é 
o que está entre o divino e o próprio (δαιµόνιον µεταξύ ἐστι θεοῡ τε καὶ ̀ θνητοῡ)» (202d). Para a interpre-
tação do "entre" daimónico em Platão, cf. FRIEDLÄNDER: 56ss.) 
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2      A determinação unitária do ethos e do trágico e o problema da acção 

1. Eine kleine Seinmusik. Tal como Heidegger a empreende a partir de Ser e Tempo, a 

desconstrução da chamada “metafísica da presença” (que, por via de Platão e Aristóteles, 

veio a constituír o modo dominante da ontologia ocidental), é um esforço para tornar inte-

ligível aquilo que a presença torna invisível e que a respectiva metafísica é incapaz de pen- 

sar: a diferença ontológica. A que impensado se refere esta expressão? Ao facto de o Ser 

não ser no mesmo modo que o ente, de haver uma diferença entre o ser dos seres (Seien-

dheit) e o Ser desse ser. Que o Ser não seja no modo do ente, isso significará que ele não é 

presença (nem sequer a si mesmo). Porém, se o Ser não é no modo de ser do ente, se não é 

presença, como se pode então dizer que ele é? E de que modo é? Se não é presença, ele só 

é numa diferença a si mesmo, pois só enquanto diferente de si mesmo se manifesta. Essa 

manifestação é assim a sua retirada (Entziehung) em algo que ele essencialmente não é (o 

ente). Tudo que é “aí” é apenas o não do Ser. Quando algo há aí, isso é uma retirada do 

Ser. Essa diferença, sendo um “não” e um retraímento, é movimento ou devir. É no devir 

dessa diferença, neste hiato original (essencialmente temporal) que há Ser e que a presen-

ça se desdobra. A presença só se desdobra como escondimento deste movimento que dá 

presença, do qual, no entanto, é o traço; ele é a significação real daquilo que aí acontece 

pelos entes. O hiato original, de que brotam os seres como distintos do movimento que os 

presencia, repletindo assim o espaço de toda a presença, é a diferença ontológica. O Ser é 

porque, como num eclipse, há o brilho ou halo que marca o ponto do escondimento.15  

 Esta diferença é peculiar porque nunca aparece enquanto tal no âmbito da presença 

que ela abre, e porque escapa à lei da presença que ela própria faz vigorar. A diferença 
                                                
15 Esse reservatório fenomenológico de toda a presença e inteligibilidade também se mostrou inesgotá-
vel nos nomes com que sucessivamente foi invocado: “Ser”, “clareira”, “Seyn”, “deus”, «o nada [que] se 
nadifica [das Nichts selbst nichtet]» (WiM: 114), “Terra”, “Ser” grafado com dois traços cruzados, o es de 
«es gibt» (UH: 334), o «ainda-não (do des-)ocultamento [des Noch-nicht (des Un-)Entborgenen]» (Holz: 48) 
“fractura” (Riß), “diferença”, “Evento”, “quaternidade” (Geviert). Cf. Feld: «Mas ficou já realmente assente 
que o absolutamente inominável nos foi dado? Muito é para nós inefável, mas apenas porque ainda não rece-
bemos o seu nome» (p. 119); ou o que é dito do acto poético, no qual «o dizível, o nome e o nomeado no seu 
ocorrer próprio se eventuam [ereignen]» (ibid.). O complexo retraimento-movimento que usamos nesta glo-
sa ocorre pela primeira vez no ensaio “Der Spruch der Anaximander”, in Holz: 321-374 (vd. infra, § 2.1 
deste capítulo). A centralidade desse artigo na obra de Heidegger, em particular, o significado das suas ino-
vações lexicais, foi pela primeira vez notado por ARENDT 1978: II, 188ss.  
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desdobra-se ou temporaliza-se de tal modo que o que ela abre é o seu próprio retraimento. 

Neste retraimento, o homem é deixado na presença única de seres. Não é assim difícil 

perceber por que razão não se dispõe esta diferença a ser pensada pela metafísica: é que o 

ser que permanece entre seres (“ek-staticamente”) é facilmente esmagado pela presença 

imediata e pelo peso ôntico desses seres. O olhar do homem está saturado com a luminosa 

presença dos seres. Isto quer dizer que o esquecimento da diferença originária, a partir da 

qual a presença é aberta num clareira que, em si, não é manifesta, não é um produto aci-

dental desse clarear. O esquecimento (de que procede o ser-no-mundo do homem, o como 

e o que do seu portar-se) pertence essencialmente ao modo como a diferença se desdobra: 

ela desdobra-se de tal modo que o seu inscrever da presença é logo o apagamento da sua 

passagem por ela. O esquecimento, por conseguinte, não é o resultado de uma deficiente 

mnemónica por parte daquele para quem o esquecimento está em questão (o ser entre 

seres): o esquecimento «pertence ao ser ele mesmo» (Holz: 310), é em si mesmo a clareira 

sem a qual não havia “clarear” da presença. E tal como o esquecimento não supõe uma 

deficiência mnémica, também não supõe uma estratégia constitutiva do pensamento meta-

físico, que não é mais do que o formalismo ou, se quisemos, a institucionalidade desse 

retraímento do Ser e, em todo o caso, também ele um modo de presenciação (Anwesen). 

Ambas as hipóteses, de resto, pressuporiam que, de algum modo, o homem é sujeito desse 

esquecimento. Ora, o homem não é um sujeito: é um Dasein, o ser cujo modo de ser con-

siste em habitar na proximidade desta diferença, mas de tal modo que ela nunca está à 

vista. E se o homem não é um sujeito, não será também, por exemplo, um sujeito ético. A 

interpretação do Dasein como forma a si mesma idêntica e a si mesma presente, como 

subjectum, ou mesmo anthropos, só pode emergir do próprio esquecimento da diferença, 

que é, em si, a abertura desde sempre já lá dessas concepções à disseminação e fragmenta- 

ção da existência ek-stática. O Dasein só se torna sujeito a partir de um desdobramento 

histórica e metafísicamente determinado do esquecimento da sua essência, quando, imerso 

na concreção ôntica do mundo, no brilho dos seres que tem diante dos olhos, se interpreta 

a si mesmo como um desses seres. Nesse contexto, a subjectivação metafísica do Dasein 

humano, como formalismo e institucionalidade interpretativa, representa uma replicação 
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do esquecimento, pois o subjectum é aquele que esquece que a sua essência é habitar junto 

ao esquecimento, é aquele, em suma, que esqueceu que há esquecimento (EM: 16).     

 Pensar esta diferença aponta à tarefa gigantesca de libertar o existente do a priori 

metafísico que o domina e trazer o homem (libertando-o da sua tematização formal e insti-

tucional) ao não-esquecimento do esquecimento. Essa tarefa ordena-se, por conseguinte, a 

uma relação do homem ao Ser, e é tanto mais necessária quanto essa relação é pensada 

como se a aparição ou a retirada do Ser dela dependessem. Porém, salvar a diferença onto-

lógica do seu esquecimento quase inevitável, trazer o Ser à sua clareira, questionar, não 

apenas a presença dos seres, mas o presenciamento daquilo que é presente, é repetir o que 

os Gregos fizeram. Repetir significa: reabrir a questão que os Gregos abriram (ou que 

abriu os Gregos a si mesmos) e que eles mesmos, selando o destino metafísico do pensa-

mento ocidental, fecharam quase imediatamente.16 Tal questionar, deste modo, mais do 

que apontar para além da metafísica, aponta, de facto, para trás da metafísica, para o seu 

impensado, para o breve brilho pré-platónico da própria diferença, no velamento do qual 

começa a metafísica. Ora, o que é apontado lá atrás é uma forma de habitação junto à 

diferença, um Dasein específico a que aproveita, no sentido particular da sua originalidade 

grega, a designação ethos. O que nessa palavra se indica é precisamente aquele “habitar” 

que excede toda a possibilidade de apropriação metafísica ou subjectivação “ética”.  

 No questionamento dessa habitação (como quer que a venhamos a entender) e do 

sentido da relação do homem ao Ser, abre-se a resposta em que Heidegger vê o Evento 

(Ereignis) histórico-destinal do tempo presente, a instituição da essência ek-stática que lhe 

é destinada pela história do Ser (Seinsgeschichte). O tempo presente, para se reencontrar 

na sua futuralidade autenticamente histórica ou política, tem de ir buscar o entendimento 

da sua existência histórica a essa originalidade ética grega forjada no seio do “enigmático 

                                                
16  É em torno da categoria de “repetição” (Wiederholung) que as primeiras páginas de Ser e Tempo 
colocam todo o projecto de uma ontologia fundamental. A “repetição” é o comportamento histórico adequa-
do ao esquecimento da questão do Ser. É nesse sentido que comparece depois como eixo de uma hermenêu-
tica de um “agir autêntico”: a autenticidade só pode assumir a forma de uma repetição, «o modo pelo qual o 
Dasein existe explicitamente como Destino», i.e., como apropriação de possibilidades repetíveis de existên-
cia próprias de uma herança implícita (que em breve será grega) — numa assunção da sua história, por con-
seguinte, à luz das suas necessidades futurais: cf. SZ: 386-7. 
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e violento” encontro com o Ser. Só em termos clássicos, por conseguinte, obtém o fim da 

Modernidade a percepção adequada de si mesmo. Qualquer voz que fale pelo presente 

(falar pelo presente é falar na extensão devoluta do nihilismo, da hybris tecnológica e do 

acabamento da metafísica), que, como poder refundador, queira responder pela geschicht-

liche futura do homem, do futuro em que o homem se põe a caminho do ser-do-homem e a 

História se repõe na sua essência, só nesse entendimento se reencontrará. Ora, o ethos do 

violento e enigmático confronto grego com o Ser é o que as tragédias de Sófocles poeti-

zam. O dizer originário da tragédia é a linguagem essencial em que se exprime o Dasein 

grego: «O poema de Sófocles intitulado Antígona, é, como poema [Dichtung], a fundação 

do Dasein grego na sua globalidade» (HH: 216). Torna-se claro, então, sob que forma a 

futuralidade moderna readquire o sentido da diferença e da habitação que a desvela: numa 

relação a si mesma que é também meditação da tragédia. É na direcção daquilo que Sófoc-

les e os Gregos da idade trágica pensaram acertadamente como o mais digno de ser pensa-

do que se desenha a resposta adequada ao esquecimento do Ser (Seinsvergessenheit) e da 

sua questão. Trata-se, porém, de perguntar de que modo se entende a eventualização dessa 

resposta. Pode ela ser pensada sem uma aglomeração conceptual da acção humana? E em 

que medida está a meditação da tragédia apta a fornecer esse recurso?  

2. Num passo da Carta sobre o Humanismo, é indicado de que modo a tragédia clássi-

ca um significado fundamental para o pensamento do Ser: «As tragédias de Sófocles — se 

a comparação é permitida — abrigam no seu dizer o ethos de um modo mais primordial 

[anfänglicher] que as prelecções de Aristóteles sobre a Ética» (UH: 354). Por que razão 

não seria permitida a comparação? Porque há omissão de comparandum? Mas o trabalho 

de identificação do comparandum é o que municia as prelecções de Aristóteles sobre a 

Ética e o seu domínio hiperextenso: o Ocidente como formação ético-filosófica. É só 

porque nessa identificação hereditária subsistirá uma ambiguidade residual (ou imperfei-

ção de ocultamento) quanto ao ethos que se torna possível a travessia comparativa para a 

alteridade sofocleana. Para restituír o ethos nessa sua alteridade, importa uma reaquisição 

lexical. Segundo Heidegger, o significado lexical originário de ethos na língua grega é o 

de “morada própria”, “lugar de habitação” (Aufenthalt). Essa palavra, com efeito, «nomeia 
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o âmbito aberto em que o homem habita» (ibid.), e o que assim se nomeia é adicionalmen- 

te esclarecido com apoio no dito de Heraclito, ἦθος ἁντρώπῳ δαἱµων, que Heidegger tra- 

duz como: «o homem enquanto tal habita um costumeiro [geheuer] que se abre à presença 

do in-sólito [Un-geheueren]» (id.: 356).17 Mas, se o dizer de Sófocles abriga o ethos e o 

sentido da humana morada de modo “mais primordial”, então tal dizer retém também uma 

primordialidade no que se refere ao ser do homem. Com efeito, é do ser do homem que se 

trata no ethos, se ele for morada e se nos remetermos à identificação, no Ser e Tempo, do 

sentido primordial do ser-no-mundo como um “habitar”:  

“Ser-em” [In-Sein] não remete a um confinamento espacial das coisas em presença 
perante nós, nem o “In” significa originalmente uma relação espacial deste género. “In” 
vem de “innan-”, morar, habitar, abrigar-se; “an” significa: eu estou no hábito de [ich 
bin gewohnt], familiarizado com [vertraut mit], eu costumo [cultivo] algo [ich pflege 
etwas]. [...] Caracterizamos este ser — a que pertence, neste sentido, o “ser-em” —, 
como o ser que eu em cada caso sou. [...] Assim, “Eu sou” significa: eu moro, tenho o 
meu abrigo em presença junto [ou ao longo: bei] [...] do mundo como familiarizado 
comigo desta e daquela maneira. Ser, como infinitivo de Eu sou [...] significa habitar em 
presença de... ser familiar com... (SZ: 54) 

Na mântica de Ser e Tempo (a reposição neologística dos étimos na clareira que fazem 

brotar), o ser-no-mundo é um habitar em co-presença ou ao longo de outras apresentações 

                                                
17  Tradução que seria menos conspicuamente livre se o vocábulo visado fosse ἔθος e não a sua deriva-
ção ἦθος, com que a filosofia clássica designa a disposição ou atitude relativa à virtude. ARISTÓTELES define 
o ἦθος como uma “qualidade” [poiotes] relativa não só à «disposição para os afectos» [dùnameis ton pathe-
maton] tais como a cólera, o medo, a vergonha, etc., como também aos estados ou hábitos [hexeis] que 
determinam o modo como reagimos a esses afectos (Et. Eud.,1220b 5-20). (Uma “qualidade” é uma diapho-
ra, aquilo «em virtude de que é dito de uma pessoa que é isto ou aquilo»: Met., 1020a 33; Cat., 8b 25). E 
porque os hábitos ou estados que nos diferenciam são «duradoiros e firmemente estabelecidos» (Cat., 8b 27), 
quando descrevemos o ἦθος de alguém, estamos a dizer algo sobre o que entendemos ser as qualidades per-
sistentes dessa pessoa com respeito às afecções (persistentes em que domínio? No da acção. Por isso, enten-
deremos aqui a relação ao ethos como aquilo que resulta da narrativa de si mesmo em que consiste a acção). 
A tradução de Heidegger, porém, tem em conta a latitude autorizada por Aristóteles: «A doutrina da virtude 
[ἡθική] [...] resulta do que é costumeiro, de onde aliás lhe veio o nome, por uma ligeira modificação de 
ἔθος» (Et.Nic., 1103a 15). (A mesma origem é certificada por PLATÃO, nas Leis, 792e.) Quanto ao dictum de 
Heraclito, não é de supor que ἦθος se conserve ali intacto no seu valor etimológico, nem que, por outro lado, 
expenda já a acepção técnica da filosofia clássica, razão por que, recusando a tradução usual por “carácter”, 
dizemos antes “o idóneo” e propomos a tradução: “o idóneo do homem está com o (ou é relativo ao) dai-
mon”. O daimon, porém, não significará tanto o “deus”, como aquilo cujo manifestar-se traz a iminência de 
uma cisão, de um julgamento ou discriminação (e.g. o daimon socrático). Assim, o idóneo do homem é rela-
tivo ao que cinde ou separa: o que separa o homem daquilo que, do homem, está para vir. 
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do Ser. Esse habitar é aberto, não simplesmente porque receba o que do Ser se apresenta, 

mas porque torna manifesto aquilo que se demora na proximidade do homem (o que inclui 

a não presentação do Ser); é a estrutura, por conseguinte, de uma Ankommende, de uma 

“vinda” daquilo a que o homem pertence na sua essência. Porém, essa vinda, a que se 

consagra aberta a morada do homem, e tal essência, que é como uma colocação do homem 

no seio das suas proximidades, são tornadas manifestas, não no modo da sua permanência, 

desde sempre já lá na sua disponibilidade, mas de um modo historial ou destinal, i.e., na 

dimensão de temporalidade que caracteriza o Dasein. A morada não é, pois, uma essência, 

na acepção técnica da Wesen ou do to ti en einai aristotélico,18 mas a temporalização do 

tornar manifesto pelo humano. Não se dá, por isso, num logos descritivo que a contemple 

teoreticamente, mas é ela mesma o aberto imerso num desvelamento (Unverborgenheit) e 

velamento de seres e de si mesma.  

Na Carta, a observação sobre a tragédia de Sófocles é produzida no contexto de uma 

resposta à exortação feita pelo correspondente, Jean Beaufret, que desejaria ver a ontolo-

gia fundamental suplementada por uma Ética. A este respeito, adverte Heidegger:  

Se, de acordo com a significação fundamental da palavra ethos, o nome “ética” medita a 
morada do homem, então aquele pensar que pensa a verdade do Ser como elemento 
primordial do humano enquanto algo que ek-siste, já é em si originariamente [ursprün-
gliche] ética. Mas este pensar não é então apenas ética, porque é ontologia. Pois a onto-
logia pensa sempre apenas o ente (ὄν) em seu ser. (UH: 356) 

O reparo endereça-se à “ética” visada na questão de Beaufret, presumivelmente apontada a 

um ideal factício da existência, de teor axiológico ou normativo.19 Mas, neste particular, 

com efeito, de que norma, dever-ser ou valor, poderá incoar-se a esfera do humano se a 

sua essência não for pensada a partir da questão da verdade do Ser? Importa capturar o 

ético a partir desta questão porque o pensamento do Ser é, em si, a ursprüngliche Ethik, e 

a ética é, em si, não uma disciplina aplicada, mas um fenómeno originário. É necessário, 

                                                
18  Ad litteram: aquilo que é sempre já lá (no nosso encontro com os seres). Cf. ARISTÓTELES, Met., Z 
1029b.    
19  Ou mesmo, segundo a anotação de Jean-Luc NANCY, à «fundação teológico-metafísica da moralida- 
de»; mas (por razões que se tornarão evidentes) parece espúria a conclusão: «...para chegar à ética como 
fundamento do Ser» (“Heidegger’s ‘Originary Ethics”, in RAFFOUL, PETTIGREW: 65). 
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pois, submeter a exortação ao equivalente filosófico (ou epistolar) do movimento de para-

laxe: uma deslocação ou correcção de perspectiva por efeito da qual o objecto é reposto na 

luz devida. É que pensar em termos de valor «é a maior blasfémia que se pode cometer em 

face do Ser» (ibid.: 357). A noção de valor só emerge quando o homem é arrancado ao seu 

solo, às coisas que falam por si mesmas, quando «o Ser não é reconhecido como tal» 

(Holz: 258) e de tal modo empobrecido que tem de ser suplementado com essa noção. A 

pergunta pela ética apenas reitera o erro de perspectiva que subtraíu o homem à sua rela-

ção significativa com o Ser. O sentido da paralaxe é então o de recentrar o foco sobre o 

ético na sua determinação originária: no experimentar-se do Dasein como morada do Ser, 

no patenteamento de si como projecto de ek-sistência, lançado no mundo e oferecido à 

interpretação na sua dimensão temporal. A deslocação do standpunkt, assim, parece 

propor ou exigir uma dissolução da ética na ontologia, como primeiro passo para mitigar o 

prejuízo que a ética — a ética disciplinar da "prelecção" — traz ao dizer do ethos.   

 Porém, se a ética é ontologia, por que razão não repousa Heidegger na consideração 

de que a ontologia é já e desde logo uma ética (entendida como dimensão constitutiva, por 

exemplo)? Não o faz — pela crua razão de que também uma ontologia strictu sensu é um 

desfalque ou prejuízo da primordialidade ética: «o pensar que questiona a verdade do ser e 

com isso determina o habitar da essência do homem, a partir do ser e em direcção a ele, 

não é já ética nem ontologia. Assim, a questão acerca da relação de uma à outra deixa de 

ter o seu fundamento neste domínio» (UH: 357). À impugnação da sua ética ontoteológica, 

Beaufret teria de agregar agora outra mais inesperada: a da simples associação dos termos 

"ontologia" e "fundamental", a impugnação de uma extracção do fundamento segundo o 

molde ontológico.20 Fundamental não é o ontológico, é antes aquilo em que se pensa a 

ontologia na sua relação à questão da verdade do Ser. Não se trata apenas de que a ontolo- 

gia aqui seja a hereditária, a que pensa “apenas o ente no seu ser”, que permanece como 

lógica regional do representar e do conceptuar, que só apreende a morada humana nos 

                                                
20  O evento da Carta Sobre o Humanismo é lido por RABINBACH na unidade dos seus propósitos: como 
peça de reabilitação em tempos de silêncio forçado e como nota de uma inflexão de pensamento que o públi-
co internacional (ou francês), em 1946, talvez ainda tendesse a apreender sob as cláusulas da hermenêutica 
existencial e da ontologia fundamental herdadas de Ser e Tempo.  
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termos de uma fixação subjectivante da presença — a presença do humano a si mesmo —, 

e cujos fios se entrelaçam com os outros da teia de aranha axiológica-metafísica: os do 

operar e do valorar. Uma vez que se abra a questão do ethos e se faça pensar a relação, o 

fundamento está na cesura (na diferença) do que é preciso pôr em relação. Assim, a perda 

de um pensar “que pensa a verdade do Ser como elemento primordial do humano” (e, 

como podemos acrescentar, que pensa a verdade do humano como elemento primordial da 

manifestação), neste quadro, é a perda de unidade daquilo que agora, nas formas desmuni-

das da linguagem hereditária, só reconhecemos separadamente como ético ou ontológico. 

 Mas, se o pensar do ethos não é ética nem ontologia, o que é? Já temos nome para 

aquilo em que ele se abriga de modo “mais primordial”, i.e., como originalidade comum 

de ética e ontologia: tragédia. O que a tragédia de Sófocles abriga de modo “mais primor-

dial”, como vimos, diz respeito a uma compactuação humana de uma proximidade do Ser 

e a uma propriedade estrutural do domínio da manifestação (como por enquanto nos é 

dado referi-la) que não permite a distinção disciplinar. Mas aqui há um esclarecimento a 

fazer quanto à natureza desse “abrigo”. No entendimento da tragédia como acolhimento de 

uma estrutura da manifestação, não parece desempenhar qualquer papel certa norma críti-

ca, de origem aristotélica, que entende a tragédia de Sófocles ou outra qualquer como uma 

representação ou imitação avulsa de acções humanas (embora, neste particular, o signifi-

cado da mimesis aristotélica não nos pareça ainda totalmente exaurido: v. infra Capítulo 

III). Mas é talvez esse locus communis que nos permite afinar a percepção de qual a natu-

reza do acolhimento ou abrigo ético da tragédia. Um implícito da mimesis aristotélica é o 

de que o “trágico” da tragédia é a transposição de uma propriedade primária das acções 

imitadas (do mythos): há tragédia quando acções que são trágicas, e que nisso se distin-

guem de todas as outras, são imitadas. Uma vez que a transposição mimética é também 

um abrigo ou acolhimento, ser-nos-ia permitido operar aqui uma substituição simples e 

moldar o trágico da tragédia, não pela caracterização primária de uma acção acolhida, mas 

pela caracterização primária da morada humana, que a tragédia é dita acolher. Mas, consi-

derada se ipso, essa substituição ainda estaria presa de uma redução mimética do acolhi-

mento, que nos diria que a tragédia abriga o ethos porque este, à semelhança das acções 
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mimeticamente transpostas, é trágico, pelo que a tragédia retiraria a sua natureza da comu-

nicação mimética dessa propriedade. Para obviar a essa redução, seria entretanto possível 

propor a moção contrária, i.e., que a tragédia abriga o ethos justamente porque é trágica e 

porque o “trágico” é uma propriedade estrutural do próprio dizer. Mas isto seria ainda 

postular uma disjunção onde ela não cabe e cujo efeito seria subtraír a tragédia ao domínio 

do próprio acontecer que nela se acolhe. É essa disjunção que o prolóquio heideggeriano 

interdita, ao mencionar uma primordialidade do acolhimento trágico cujo significado é o 

de que o “trágico” da tragédia não pertence primariamente ao acolhido nem ao dizer que 

acolhe, mas está profundamente envolvido numa lógica da manifestação, na coesão origi-

nária de acção e desvelamento que sela o destino histórico comum ao homem e ao Ser.  

 Como definir esse envolvimento? Se o dizer de Sófocles guarda o ethos humano 

como sua estrutura originária, é necessário remetê-lo às determinações de um acontecer, 

de um logos que se exprime como acção. Mas essa é a tranquila consequência da posição 

(cujo escândalo não passou despercebido)21 segundo a qual não apenas o agir e o pensar 

coincidem, como, além disso, pensar é a forma suprema de acção, é a dimensão inicial no 

interior da qual é dado corresponder à exigência do Ser e, nesse corresponder, pertencer-       

-lhe. Se nos reportarmos ao início da Carta, de resto, veremos claramente formulada a exi-

gência de repensar o que significa agir: «estamos ainda longe de pensar, com suficiente 

resolução, a essência do agir [Wir bedenken das Wesen des Handelns noch lange nicht ent- 

schieden genug]» (UH: 313).22 O agir não é o causar ou efectuar um efeito (das Bewirken 

                                                
21  Inter allia, ARENDT 1978; HABERMAS 1985. Para perspectivas inversas, e.g. a de que a lamentada 
supressão do pensamento da praxis em Heidegger é na verdade a sua radicalização, cf. TAMINIAUX, “Hei-
degger and Praxis", in ROCKMORE, MARGOLIS; ou a de que, pace Arendt, a valorização arendtiana da praxis 
é um desenvolvimento da problemática heideggeriana, cf. VILLA. 
22  O termo “resolução” (Entschlossenheit) reaparece numa reveladora reflexão de Leo Strauss. O fascí-
nio que o magistério de Heidegger exercera na sua juventude, segundo confessa, foi mitigado pela aversão 
que lhe causava o aspecto moral daquele ensino: «o termo chave era “resolução”, sem qualquer indicação 
quanto ao objecto dessa resolução». (J. KLEIN, L. STRAUSS, "A Giving of Accounts", in The College, Anna-
polis, 1970, p. 3). Acrescenta Strauss: «Há uma linha recta que liga a resolução heideggeriana ao seu alinha-
mento com os nazis». (No mesmo sentido, K. LÖWITH, “The Political Implications of Heidegger's Existen-
tialism”, in New German Critique, nº 45, Autumn, 1988, pp. 117-134). Noutro texto, Strauss associa Hei-
degger a um «fatalismo oculto», o que talvez contrarie a imputação resolucionista: «Foi o desprezo por estas 
formas permanentes [i.e., os valores eternos] que, em 1933, permitiu ao mais radical dos historicistas acatar 
e festejar como um decreto do destino [a dispensation of fate] o veredicto da facção menos sábia e moderada 
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einer Wirkung); a essência da acção, se pensada com “resolução”, é o consumar (voll-

bringen). Consumar significa: desdobrar algo até ao pleno do seu não-retraimento e da sua 

essência. Consumável, porém, é propriamente apenas aquilo que de algum modo já é:  

O que antes de tudo “é”, todavia, é o Ser. O pensar consuma [vollbringt] a relação do Ser 
à essência do homem. Não produz nem efectua esta relação. Ele apenas a traz como algo 
que ao próprio pensar é confiado pelo Ser. Dela, o pensar faz oferta ao Ser como aquilo 
que a ele mesmo lhe é confiado pelo Ser. Este ofertar consiste em que o Ser vem à lin-
guagem no pensar. A linguagem é a casa do Ser. Nesta habitação de Ser mora o homem. 
Os pensadores e os poetas são os guardiães desta morada. A sua guarda é consumar a 
manifestação do Ser [...] (ibid.: 313).    

A acção do dizer de Sófocles é um consumar: mas consumar é uma acção do Ser. O dizer 

poético consuma o ser do homem enquanto que acção do Ser. É esta acção que traz ao 

pleno desdobramento o habitar do homem (no modo epocal ou destinal que lhe cabe). Aos 

poetas e aos pensadores cabe a guarda da morada que se consuma como acção do Ser e 

como relação à essência do homem. Eles nada trazem que já lá não seja, mas nada lá é que 

não se tenha dado à sua consumação. Quando a linguagem diz, é o Ser que a si mesmo se 

dá como preservado na linguagem, que é a acção originária do seu manifestar-se. Conver-

samente, o homem torna-se ele também manifesto na sua relação ao Ser: habitando a lin-

guagem, junto ao fluxo originário do que “advém”, torna-se manifesto como praxis do Ser.  

3. Dizer-se que na praxis do Ser chamada tragédia está em causa o sentido indiviso e 

mais primordial da manifestação requer o esclarecimento desta atribuição de primordiali 

dade. O sentido de “mais primordial” não remeterá decerto a uma determinação hierárqui- 

ca em que se contenha a historialidade do ser, ou a um qualquer princípio de transcendên-

cia a partir do qual postular uma ordem do valor nessa historialidade (pois mesmo «a fata-

lidade da ausência do deus é um modo de o mundo fazer mundo» [Holz: 31]): deverá antes 

                                                                                                                                             
do seu país, quando este se achou no seu momento menos sábio e moderado» (1959: 27). Neste aspecto, não 
é decerto conclusivo que, no Ser e Tempo, a “resolução” seja relacionada com a noção de “abertura” (Ersch-
lossenheit) e referida como a mais original, porque autêntica, verdade do Dasein: «Esta única e distintiva 
abertura testemunhada no apelo da consciência, esta auto-projecção silenciosa e angustiada no sentido da 
responsabilidade e da culpa própria, a isto chamamos resolução» (SZ: §60, 297). (No §74 (p. 382ss.) ainda 
não parecendo ser mais, no fundo, do que uma recapitulação da phronesis aristotélica (cf. infra cap. III) é e 
implicada numa hermenêutica da historicidade e referida ao tempo histórico a que pertence.) 
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subordinar um postulado histórico. Assim se entende que a cesura da ontologia e da ética, 

a perda do pensar que, conservado na tragédia, que pensa a verdade do Ser como “elemen 

to primordial do humano”, em suma, o recalcamento grego da Grécia originária, de cuja 

meditação está pendente uma reaquisição do sentido original da acção, sejam referidas na 

Carta à emergência histórica das disciplinas filosóficas. A Ética, tal como a Lógica e a 

Física, apenas surge quando o pensar originário chega ao fim, precisamente na escola de 

Platão, num tempo em que se dá «a transformação do pensar em Filosofia, da Filosofia em 

ἑπιστἡµη (ciência), e a ciência ela mesma num assunto de escolas e disciplinas académi-

cas» (UH: 354). O sentido do movimento que vai de Sófocles a Aristóteles é interpretável, 

assim, segundo o fio condutor do ocultamento da estrutura unitária da manifestação. Em 

Grego, o domínio da manifestação é dito φύσις. Se a conservação de um sentido não cindi-

do da manifestação é o próprio da tragédia, e se ler uma tragédia na posteridade de Aristó-

teles e do pensamento epistémico é estar situado num intervalo qualquer de uma perda de 

relação, então, essa perda que há a lamentar, em primeiro lugar, é a que traduz um silêncio 

da φύσις. Nos seminários de 1935, lê-se que a physis é, para os poetas e pensadores pré-        

-socráticos, «o vigorar [walten] auto-instaurador do ente na [sua] totalidade» (EM: 16). 

Nada parece aqui redutível ao sentido moderno de “natureza”, tal como limitadamente 

ocorrerá numa “filosofia da Natureza” e como conceito contrário, por exemplo, aos de 

“História”, “Espírito” ou “Cultura". O significado que lhe é dado pelos antigos poetas e 

pensadores é “mais primordial” do que aqueles conceitos antinómicos e, por assim dizer, 

apócrifos, na medida em que, referida à “natureza”, à “história” e ao “espírito”, a physis a 

todos encerra ou recolhe como a uma única moção da presença. Ela será então uma unici-

dade da presença só aberta, como podemos dizer, pela sua imediação no homem: «Sobre o 

fundo da experiência originária do Ser, por meio do pensamento poético, deu-se-lhes [aos 

Gregos] o aberto daquilo a que tiveram de chamar φύσις. [...] φύσις significa originalmen- 

te tanto o céu como a terra, as pedras como as plantas, os animais como o homem, o devir 

humano como as obras do Deus; por fim, e acima de tudo, os deuses como destino. Φύσις 

significa o brotar do que vigora [aufgehende Walten] e do que, impregnado por esse vigo-

rar, nele perdura [...] é o surgir [Entstehen], o extrair-se a si mesmo do escondido e assim 
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conservar-se» (ibid.: 17). Na superabundância da presença, tudo se passa como se a expe-

riência originária da φύσις se constituisse indexativamente, como lastro de um à vez do 

vigorar: o à vez das pedras, do céu, das obras do deus. Mas, se o que surge aos primeiros 

pensadores e poetas é, por um lado, aquilo que vigora, o vigente, o ser enquanto tal, por 

outro lado, não parece o que vigora dar-se como tal senão por meio da reiteração anafóri-

ca da sua vigência; se os poetas acolhem aquilo que, a partir de si mesmo, surge e se reno-

va, acolhem-no também, por outro lado, em ocorrência e aparecer abundantes, acolhem a 

vigência como vigência genitiva, de ou em algo. O pensar da φύσις é apresentação reitera- 

da, não só do próprio vigorar e de uma abertura de presença, mas também do ente enquan- 

to na sua vigência aparecida, ou seja, em seu ser. O que o pensar original pensa é a solida-

riedade original desta dupla direcção, a solidariedade em que a aparência é preservada 

como íntima possibilidade conexa do ser: esse pensar é um logos unificador daquilo que, 

como luta ou resistência recíproca dos contrários, traz o ser à manifestação.23  

 Enquanto auto-afirmação única e criadora do Ser, a physis é já irreconhecível para o 

pensamento disciplinar. Na interpretação platónica-aristotélica do physis, i.e., na sua guar-

da filosófica, esse irreconhecimento assume já a tonalidade proto-nihilista de uma retirada 

do ser do seu próprio processo. Em Aristóteles, já nada encontramos que permita colocar 

a φύσις no seio de uma problemática unívoca do Ser: «[ele] nada nos diz sobre o modo 

como vê as duas direcções [a do ente em geral e a do ente em si próprio] na questão da sua 

unidade» (GbM: 41)24 Mas naquilo em que esse irreconhecimento da auto-afirmação única 

                                                
23  «No confronto, o mundo vem a ser. O conflito não divide, muito menos destrói a unidade. Antes a 
constitui, é um logos unificador. Polemos e logos são o mesmo». Tudo isso «era apresentado na sua forma 
mais pura e elevada no poetizar da tragédia grega» (EM.: 66, 113-4). 
24  A divisão disciplinar dos saberes (de que a metafísica se constitui como destino) é primeiramente 
tratada no seminário de 1929-30 (GbM: §§ 8-15) e retomada em EM. Falar em “silêncio da physis” é referir, 
à luz daquelas análises: 1) a recusa filosófica-disciplinar em fundar a autoridade do logos na imediatez, na 
auto-presentificação dos φύσει ὄντα; o logos é agora intelecção, que aliena a realização sensível (uma vez 
degradada à condição de cópia, imagem, desfiguração ou não-ser), das possibilidades primordiais do Ser; 2) 
a correspondente entificação da physis e a perda do sentido da totalidade da manifestação. A φύσις é ordena-
da à essencialidade do ente, no sentido da sua apresentação constante, o seu já-lá e desde sempre subjacente, 
a separata supra-sensível (ειδος ou οὐσίία) que vem a tomar-se o ente propriamente dito, a ocupar o seu lugar. 
«A filosofia grega [...] permaneceu na superfície da própria presença [des αnwesenden selbst] e procurou tão 
só contemplá-la nas suas determinações disponíveis» (EM: 46-47); 3) A perda de um sentido da temporali-
dade. A temporalidade, na qual se concentra o sentido último de “Ser”, é precisamente o insuperável da 
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e criadora do Ser diz respeito a uma história primordial da acção, há pelo menos duas 

consequências da chegada do ocidente à época filosófica que importaria reflectir, ainda 

que aqui não o façamos senão de modo indicativo. A primeira é que a tese da verdade 

como acto intelectivo retira à praxis qualquer papel decisivo (e a imputação a Heidegger 

de uma desqualificação do papel da praxis tende a esquecer que esta última é precisamen-

te uma função histórica da metafísica). Para o paradigma epistémico, o acto epistémico 

não subordina qualquer relação a uma possibilidade íntima do ethos, a não ser a que decor- 

re do valor normativo do “verdadeiro”. Esta cisão, porém, apenas exprime no plano do 

logos uma condição de factu já activa como instititucionalidade do saber. Com efeito, o 

saber epistémico só se torna possível ali onde se dá, da parte do filósofo ou do homem da 

episteme, a retirada da solicitude e do envolvimento nos assuntos da vida comum, no dizer 

e obrar relativos ao que Hannah Arendt designa como o domínio da liberdade e da plurali- 

dade mundanas: a polis.25 A episteme surge quando alguns homens possuem a σχολή (o 

ócio), um tempo livre das necessidades da vida activa, e quando usam este tempo, não 

para se envolverem nos assuntos verdadeiramente humanos, mas para contemplarem o 

mundo, seja na sua receptividade epistémica, seja no modo da sua divindade. É deste ócio 

que emerge a filosofia das escolas. Para o homem da escola, ser já não é habitar, mas um 

                                                                                                                                             
metafísica, o que ela, no privilégio que concede à presença (parousia), é incapaz de pensar. No Ser e Tempo, 
o que a metafísica toma como origem do tempo (o presente) e como sentido fundamental do “Ser” (a presen-
ça), são apenas modos derivativos da chamada «temporalização da temporalidade» (SZ: §61ss.). Nestas três 
acepções, o silêncio da physis, na sua formalização platónico-aristotélica, e enquanto destino ocidental do 
pensamento, já põe em marcha aquelas distinções da filosofia do valor a que se há-de remeter o plano de 
uma determinação existencial “inautêntica” e que culminarão na diáspora do tempo presente: o nihilismo.  
25  Tema arendtiano por excelência (cf. 1958; 1961: cap. VII), mas anunciado em GbM: §10. Porém, a 
figura da scholê, em Aristóteles, é na verdade uma tomada de posição sobre o sentido da sophia como super-
lativo do saber, e não das epistastai. Para Aristóteles, a esfera humana não é por completo redutível à esfera 
do viver bem (da política), sem relação intrínseca ao conhecimento enquanto tal (v. infra, cap. III). Deste 
último, afirma Aristóteles que, dado um quantum universal de sensibilidade ao saber (Met. A, 980a: «todos 
os homens desejam naturalmente saber...»), existe também um quantum equivalente quanto ao saber mais ou 
saber menos, o que pressupõe a ideia de uma optimização máxima do saber, a que corresponde a sophia. Ora, 
para quem se encontra totalmente absorvido na execução da vida, há um impedimento da optimização do 
saber; mas, por outro lado, um espectador puro (o ocioso máximo) não teria ideia da sophia enquanto super-
lativo do viver bem (da política), mas apenas do saber enquanto tal, sem relação orgânica a si mesmo. Ao 
sophos corresponderá, por conseguinte, não a posição que Arendt lhe reserva, mas a posição intermédia: 
nem o ócio total, nem a política como totalização existencial. Assim, nem o ócio, nem a absorção no viver 
bem da política são posições viáveis, e não há, para Aristóteles, ninguém que não investigue. 
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estar gradual e não imediato perante o mundo, como algo que se contempla e investiga. Na 

perspectiva da escola, é o fenómeno do contexto mundano e da situação que se torna cada 

vez mais formalizado. Na divisão dos entes em regiões, cada uma das quais a ser investi- 

gada por um saber ou disciplina regional, e, mais precisamente, na sutura inscrita entre as 

diferenças regionais dos seres e a prescrição da totalidade, o elemento primordial da co-       

-pertença, do habitar entre outros seres, e, em suma, o fenómeno do mundo, desaparece. Só 

assim pode ser pensado talvez o significado profundo da ideia de uma “ética”: como filo-

sofia do ócio, apenas responde a um desaparecimento: o do homem ético, o único que, 

verdadeiramente, não tem necessidade de formular uma ética. O homem ético é a ficção 

destinada a suprir o seu desaparecimento. Como ficção des-historicizante e ocultadora 

daquele desaparecimento, é cognata da ficção do sujeito epistémico isolado, que procura 

critérios éticos e normas de conduta. A meta-ficção que os une é a do fundacionismo. Se 

se chegou ao ponto em que é necessário levantar a questão fundacionista no domínio do 

ético, então é demasiado tarde. O resultado necessário, a culminação dessas ficções, será a 

tentativa sempre fracassada, de tipo cartesiano, de repôr uma fundação da fundação, e em 

última análise, de ter de provar a existência do mundo.  

 O segundo ponto decorre da expressa identificação epistémica da φύσις, não já a 

uma possibilidade fundamental do ente, mas como natureza, como região excepcional 

delimitada na multiplicidade ôntica e um ek-sistente ela mesma. A demarcação ou contrac- 

ção da φύσις no seio da multiplicidade ôntica tem a consequência fundamental de tudo o 

que diz respeito ao homem ter de ser pensado agora numa esfera de determinações perifé-

ricas. É num devoluto da physis que o humano se empresta à sua constituição epistémica:  

no processo de esclarecimento da noção de φύσις, na acepção do subsistente-por-si-                  
-mesmo [...] contraímos esta noção perante aquele ente que, em razão da produção, é 
através do homem. A partir daqui, conquistamos o conceito contrário ao de φύσις, o con-
ceito que abarca tudo o que diz respeito ao fazer e ao não-fazer humanos, ao homem no 
seu fazer, [...] aquilo que os gregos designam como ἦθος. [...] ἦθος visa a atitude do 
homem, no seu portar-se como um ente diverso da natureza em sentido estrito, da φύσις. 
Com isto, temos duas regiões fundamentais. (GbM: 43) 

A divisão aqui operativa é entre o ente que subsiste por si mesmo e o ente que diz respeito 

à produção do homem, o ente da τεχνή. É a partir da retracção do primeiro que o domínio 
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do ethos se esclarece como determinação simétrica. O ethos só responde por uma dimen-

são fundamental na medida em que é diverso (ou é uma clivagem) do existente, da φύσις. 

O que diz respeito ao homem só encontra o seu acesso pela senda desta separação. O ethos 

é então a região ôntica do produzido. Mas o produzido é, por efeito modelar, o imitado, e a 

physis, o modelo epistémico da imitação. Tal como a ousia está para o aparecer no reino 

da physis, assim está o homem para o seu feito, no reino do ethos; tal como a ousia produz 

o ente no seu aparecer, produz o homem o seu technon. O ente que subsiste por si mesmo 

objectiviza-se então como o modelo do fazer do homem (e já não, por exemplo, como 

modelo do homem no seu fazer). Porém, atribuir à physis um valor modelar é, conversa- 

mente, instituí-la conceptualmente segundo as categorias da produção, do imitar e do 

reproduzir (instituição de que se projecta, por seu lado, a ideia de “natureza”). É assim 

possível que um mesmo logos, que visa, por meio dessas categorias, a dominação do   

existente, recolha na mesma profundidade tudo aquilo que concorre ao ethos. Para a 

technê, como especificação desse poderio, são menos determinantes as atribuições relacio-

nadas com a arte e a técnica simpliciter, do que as que dizem respeito a uma norma produ-

tiva ou modelizadora do humano: uma ética. Essa technê diz respeito ao domínio das 

mediações que asseguram a profundidade do logos: o homem é ele mesmo a principal 

mediação.26 Assim, a totalidade do logos, enquanto technê, não apenas requisita o que aí é 

dado como ente do conhecimento e do domínio do homem: requisita o homem, ele mesmo, 

como produção entificada desse poderio e dessa mediação. 

 

3         Resolução trágica e nihilismo   

Com "profundidade" do logos queremos dizer a pressuposição ou instituição de uma práti- 

ca de compreensão de seres. Essa compreensão cria o que Heidegger chama a “clareira”, 

aquilo em que ou por que os entes (os outros) se dão à sua compreensibilidade, i.e., a um 

                                                
26  «A technê», escreve Aristóteles, «diz respeito a um devir, isto é, à deliberação do modo como se 
conduzirá à existência uma coisa susceptível tanto de ser como de não ser, uma coisa cujo princípio [archê] 
reside no produtor e não na coisa produzida» (Et.Nic., 1140a10-14).  



 66 

sentido e a um “cuidado”.27 Não há inteligibilidade de seres e coisas sem clareira, sem 

uma prática de compreensão que é, em si mesma, inapreensível pelo entendimento. A 

clareira não é produzida pelo Dasein; antes produz ela o Dasein como modo de ser que se 

coloca a si mesmo como problema (para um historicista zenital, “colocar-se como proble-

ma” significa: referir-se a si mesmo como produto de uma inteligibilidade de seres e de 

coisas, sem, no entanto, poder evitar que a sua pergunta reconduza ou reitere essa prática). 

Imagine-se, porém, que a prática de compreensão que toma lugar na clareira pode ser 

objectivada como um “saber que” — por exemplo, um “saber que fazer”, que se exprime 

como uma constitucionalidade de regras, como prática do operar e do “fazer valer”. Dir-     

-se-ia, nesse caso, que a prática de compreensão se teria resumido a uma ordenação e que 

o sentido e o cuidado teriam perdido a dimensão de enraizamento que funda a sua serieda- 

de. Algo de errado persistirá (quando assim aconteça) numa prática de sentido fundada na 

blasfémia da valoração, seja, por exemplo, no modo platónico, pela escolha entre valores 

objectivos, seja no modo nietzscheano, pela criação e sucessivo abandono de valores que, 

no seu mero solipsismo, se revelam como exercício de uma vontade que apenas se deseja 

a si mesma. A questão “que fazer?” consolida já um erro da clareira. Ao incorporar uma 

praticabilidade do valor, ela apenas reconduz à medida onto-antropológica e, portanto, à 

dimensão subjectivante da clareira, aquilo que partindo do Ser, a ele deveria dirigir-se. 

Mas isso não parte já do Ser: parte de uma síntese do Ser como artefacto, como tecnologia. 

É essa síntese, com efeito, que subjaz à configuração de verdade e compreensão de seres 

própria do ek-stase tecnológico. Ora, se for o caso de que à nossa posição na clareira 

subjaza este tipo de solicitação do ente, então é lícito perguntar: como chegámos a estar 

numa clareira nihilista? Que significa permanecer nela? E há ainda na clareira alguma 

reminiscência de um senso-comum, uma seriedade enraizada para além de toda a técnica e 

                                                
27  Em SZ, a intencionalidade que pervade a imersão do Dasein na vida fáctica é o “cuidar” (Sorge), uma 
espécie de ritualidade purgativa ou terapêutica orientada, tanto para um mundo comum (Mit-Welt), como 
para o mundo próprio, e diversificada naquelas preocupações com que a vida fáctica atribui este ou aquele 
sentido ao mundo e o interpreta nesta ou naquela modalidade discursiva. Mas essa imersão do cuidado, por 
outro lado, propende a perder-se nesse mundo e a caír fora de si mesma, alienando-se. Porque seja uma 
queda nos “sentidos” do mundo, não se pode dizer da facticidade (que é sempre, em todo o caso, a vida 
fáctica de uma singularidade), que viva enquanto tal. 
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de todo o valorar, que permita sair daqui e recomeçar? Decerto, pois de outra forma o 

nihilismo não nos incomodaria.   

Num dos ensaios dos Holzwege, Heidegger comenta e propõe uma tradução apropri-

adamente “grega” do fragmento (ou dito: Spruch) remanescente de Anaximandro. A tra-

dução recolhe a sua linha condutora na tese de que aquilo que experimentamos na culmi-

nação da metafísica, o nihilismo consumado, já Anaximandro, na aurora do pensamento 

ocidental, captara como inscrito no destino do Ser. Porque exprime essa captura, o pensa-

mento de Anaximandro é ali, fugaz mas decisivamente, qualificado de “trágico”:  

A experiência do ente no seu ser que aqui vem à linguagem [zur Sprache kommt] não é 
pessimista nem nihilista; também não é optimista. Permanece trágica. Eis, porém, uma 
palavra pretensiosa. Talvez possamos, contudo, seguir o traço [Spur] da essência trágica 
não quando o esclarecemos por via psicológica ou estética, mas apenas quando conside-
ramos a sua essencialidade [Wesensart], o ser do ente, ao pensarmos o διδὁναι [γὰρ 
αὺτὰ] δικην [καὶ τὶσιν ὰλλήλοις] τῆς ὰδικίας...  (Holz.: 357-8)28    

A essencialidade da tragédia não pode ser recolhida por via temática ou analítica, seja de 

pendor psicológico ou estético (me judice, aristotélico ou nietzscheano). Meditamos essa 

essencialidade quando meditamos o ser do ente, na medida estrita e nos precisos termos 

do fragmento de Anaximandro. Que diz o fragmento? Diz que a presenciação do ente 

envolve uma injustiça. Vir à presença entre os entes é reclamar uma realidade intrínseca, 

um perdurar, um privilégio sobre os outros — uma hybris. Essa hybris do ente tem de ser 

moderada, dentro da ordem do tempo, com a abdicação desse predomínio reclamado e 

com a deferência (Ruch) que lhe provém da situação limitada da sua própria presentidade. 

A essencialidade da tragédia é apreendida numa meditação sobre o poder reparador do 

tempo. O trágico está no coração mesmo do apaziguamento e serenidade dos entes. Em 

vez de sublinhar uma fractura perturbante e o dissídio dos seres (como a fragmentação de 

Schelling, a individualização trágica de Hölderlin ou a colisão ética de Hegel) Heidegger 

afirma a justiça integrativa, a lei que adequa a finitude do ente a uma articulação da      

presença. O decreto (taxis) do tempo, apesar de intimamente envolvido com a estrutura 
                                                
28  «Uns aos outros se pagam a justa retribuição da sua injustiça»: palavras de Anaximandro preservadas 
por Simplício, na sua Physica (e que prosseguem: «de acordo com o decreto do tempo» [κατἀ τἠν τοῦ 
χρὀνου τἀξιν]) (DIELS-KRANTZ: 12 A 9). 
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trágica da manifestação, ultrapassa-a ou supera-a; não é severo ou unívoco: precisamente, 

é o constante balanço de reparações que liberta ou alivia o ente da sua univocidade. Não 

parece, por isso, exactamente equivalente à lei da tragédia sofocleana, que comanda a 

hybris e a cegueira do herói trágico até à sua culminação, para se apresentar depois como 

negação última. Na medida em que objectiviza a manifestação, o encaminhamento para 

esta lei só pode conduzir a um pensamento do ser. Mas nisto, não se contrasta apenas em 

si mesma com a lei sofocleana; contrasta também a essência do trágico com o pensamento 

restritamente poético, se tomarmos este último como atenção e cuidado para com o singu-

lar na sua manifestação única.  

 Que significa meditar este trágico? Significa propulsionar aquela justiça, a Dikê que 

concerta os produtos desavindos do tempo, como verdadeiro antídoto do nihilismo (o que 

se distingue, por exemplo, do cuidado poético com os entes na sua injusta singularidade). 

Que o nihilismo seja o horizonte contra o qual se recorta a importância da meditação trági-

ca, é o que sugere a seguinte passagem de um dos cursos sobre Nietzsche: «A indomestici-

dade [Unheimischen] do ente enquanto tal [o seu afastamento do ser] traz à luz o não ter 

casa [Heimatlosigkeit] do homem enquanto no meio do ente na sua totalidade. O onde de 

um habitar no meio do ente enquanto tal parece aniquilado porque o próprio ser, enquanto 

aquilo que essencia todo a morada, não vem ao aparecer» (N-II: 394). O nihilismo é o 

confronto com a radical infamiliaridade dos seres que estão em torno. Aquilo em relação a 

que se faz sentir a verdadeira ameaça do nihilismo é a dádiva de um lugar no meio das 

coisas. O nihilismo é essa ausência de lugar. Mas isto significa que a sua ameaça está na 

perda de uma justiça da manifestação, de uma justiça pela qual reconhecer que lugar ocu-

parmos no meio da manifestação e de acordo com que reparação. Essa perda de justiça 

tem por consequência a geral infamiliarização do mundo a si mesmo. Em nenhum lugar 

nihilista há senão estranhamento recíproco dessas coisas que não têm lugar e, assim, vio-

lência geral da manifestação. Sem Dikê, o ente é reciprocidade de violência e um perma- 

nente não-ter-lugar. O nihilismo é a impossibilidade de fugir a uma determinação perma-

nentemente inaugural, a um novum hostil: é isso o proprio do estar fora de casa.  
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 A imagem com que o pensamento do nihilismo melhor estimou decifrá-lo é a de um 

hóspede cuja proveniência é obscura: «De onde vem este mais estranho [unheimlichste] de 

todos os hóspedes? É erróneo apontar a “crise social”, a “degenerescência fisiológica” ou 

a "corrupção" como causas do nihilismo. Vivemos na mais honesta e compassiva das 

épocas. A miséria, a miséria anímica, corporal, intelectual, não possui em si a capacidade 

necessária para produzir o nihilismo (ou seja, o repúdio radical do valor, do sentido, do 

desejo). Estas aflições permitem todo o tipo de interpretações. E contudo: numa interpreta- 

ção muito particular, a cristã-moral, assenta todo o nihilismo» (Nietzsche, WzM: I, 31). 

Mas a proveniência do hóspede põe sobretudo a questão do devir do hospedeiro: «Antes 

de toda a superação é necessária uma confrontação [Auseinandersetzung] com o nihilismo 

que, pela primeira vez, traga à luz a sua essência. Se, nesta confrontação [...] que concerne 

ao Ser em si mesmo, ainda for caso de que o pensamento humano tenha parte, ele terá, por 

seu lado, de ser aturdido [betroffen] pela essência do nihilismo» (N-II: 342). Nietzsche, 

reincidindo na sua peculiar confusão entre sintoma e doença, reporta o nihilismo ao contá-

gio de uma contingência cultural (o cristianismo moral); Heidegger, a um envio ou neces-

sitação da história do Ser. Mas, quanto ao modo de desocultação, o nihilismo é unívoco: 

trata-se do que não tem precedente. Ele chega sem ter sido convidado e o lugar de onde 

vem é desconhecido: a sua clareira não pôde ter sido antecipada em nenhuma estrutura 

cultural. Apresenta-se e, com isso, aturde e faz perplexo; escapa a todas as tentativas de 

redução aos recursos autobiográficos de uma cultura, as suas religiões e ciências, a sua 

política e a sua moralidade. O nihilismo tomou conta do mundo por razões que o mundo é 

incapaz de dar conta. Ora, se o nihilismo excede as categorias reflexivas de uma cultura, 

se nenhuma narrativa decifra este hóspede, se o novo está, por natureza, para além dos 

modos consagrados de explicação causal, então o pensamento, em princípio, deveria resig-

nar-se a uma perpétua perplexidade. Mas esta opção não parece viável, porque o nihilismo 

incomoda e porque, por outro lado, isso seria condescender num fim ou numa debilitação 

do pensamento. É necessário, pois, tornar o nihilismo transparente, ainda que tal transpa-

rência não possa ser obtida, pelo pensamento moderno, sem o preço da exposição daqueles 

seus limites que o nihilismo veio perturbar. O que assim se expõe é aquela corrente interna 
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da Modernidade que a condenou ao confronto com a catástrofe do nihilismo (ou consigo 

mesma). Neste confronto, a catástrofe vê-se perfeitamente necessitada no desenvolvimen-

to global das suas forças materiais, políticas ou “espirituais”. Mas a experimentação de si 

mesma, no limite que lhe é revelado pelo mais inesperado dos hóspedes, tem uma grafia: 

essa grafia assume a forma de uma tragédia epocal. Por isso é manifestamente claro o tipo 

de compreensão que o nihilismo solicita: o de uma restauração anti-moderna do pensa-

mento, uma experimentação da sua aurora. Trata-se daquilo que Nietzsche, desta vez sem 

equívoco patente, chamou de conhecimento trágico e que, segundo se colige da tradução 

“autenticamente grega” de Anaximandro, medita o antídoto do nihilismo. 

 Nesta aurora, em palavras antigas, reencontra-se o ponto de vantagem representado 

pela percepção de uma tragédia ontológica (a mesma vantagem que Nietzsche via no êxta-

se e na transgressão dionisíaca), apontado à situação epocal da hybris tecnológica, à auto-     

-afirmação do ser que está entre os entes e à consequente destruição do Ser. A isto respon-

de a justiça ontológica, i.e., o ethos ou o ter lugar em que se preserva o vínculo primordi- 

al à unidade da manifestação. Não há particular dificuldade em decompôr esse ter lugar: 

ele significa uma unidade de nómos e de physis. É da physis que a acção originária retira o 

seu nómos. Se se habita uma proximidade ao Ser, já se habita no seio de uma directriz, de 

uma deferência que se discerne (que não se racionaliza) como garantia da conduta. Só 

nessa habitação pode provir do Ser a indicação dessa deferência que se tornará lei para o 

homem.29  Mas, se este é o corolário, como munir com ele o pensador em face do político? 

Muni-lo significa: levá-lo a tomar o seu lugar na esfera política, a assumir a possibilidade 

de desocultação que a institucionalidade do político e a linguagem epocal tornam 

reconhecível e operante. Ora, essa munição não parece viável porque aquela institucionali- 

dade e linguagem, remetendo-se ao que chama de esfera pública, vive de fazer aparecer, 

ao passo que a linguagem que deveria munir o pensador, aparentemente, não quer dizer 

senão o que não pode aparecer. Mais: ela só quer no seu dizer o que não pode aparecer 
                                                
29  Não parece haver aqui especial diferença em relação ao amor fati nietzscheano: amar o que por força 
teve de acontecer. O nómos, por exemplo, não é a lei, mas a missão contida na directriz do Ser (nemein, em 
Grego, significa “atribuir”, “delegar”; significa assim também aquilo que está fadado: Zuweisung [UH: 
361]). É este fadário que está contido no modo como o Ser se destina, dispensa ou envia. E é esse fadário 
que, como dispensa (Schikung) do Ser, marca o lugar do ser entre os seres, o seu ethos originário. 
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como dito. Neste sentido, embora ela assim ponha, de forma radical, o problema da lin-

guagem como prática (o que significa que, em princípio, estaria já radicalmente inscrita na 

mesma abertura da facticidade política), ela não concebe alastrar, por exemplo, a destrui-

ção da ontologia tradicional à destruição dos sistemas que decorrem da prática ontopolito-

lógica congruente). Tudo isto vive, antes de mais, do problema que essa linguagem se põe 

a si mesma na forma do que já se chamou estrutura «denegatória» (Ferry, Renaut: 280). A 

denegação, o não querer ter dito o que disse, justifica-a ela como a cautela devida à cerca-

nia, pervasão ou fatalidade da linguagem metafísica, ali onde remediar a retirada do que 

se diz é impossível. Assim, por exemplo, se ela diz o Ser como Grund, não quer ser enten-

dida no sentido em que a metafísica diz “fundamento” e rectifica: esse “fundo” é um “sem 

fundo” (Ab-grund). Para obviar à cercania e à rectificação, o pensador que recusa a histó-

ria acontecida da linguagem poderia talvez inventar um nova língua, mas isso daria sinal 

daquele sonho de domínio, ainda partícipe do império da subjectividade, pelo qual o sujei-

to estaria apto a submeter plenamente a língua. Nesse sentido, resta-lhe apenas indicar, 

pela própria insuficiência da sua língua, a alteridade ou a diferença pela qual o Ser perma-

nece alheio a todas as denominações. Que essa estratégia, no entanto, contraia ainda junto 

da metafísica uma «vontade de domínio e parousia inseparável das modernas metafísicas 

da subjectividade» (ibid.: 284) apenas pode ser entendido como parte de um ainda maior 

equívoco heideggeriano: o que crê que dizer a diferença passa por vencer no campo da 

filosofia. Esta é a verdadeira denegação, porque a “textualidade” própria só se pode referir 

a si mesma no seio de uma relação à linguagem modelada pelo Poema. Não significa isto 

que essa textualidade seja um Poema. Pensar e poetizar mantêm uma diferença quanto ao 

modo de dizer. Mas o Poema é algo em que se entrelaçam o acontecido historicamente e a 

relação da linguagem a si mesma: ele não é, nesse sentido, simplesmente poesia, mas uma 

topologia, a topologia que distribui os outros dizeres. O Poema (aquele único poema de 

Sófocles, de Hölderlin, de Rilke...) é aquilo em que se experimenta, a partir da linguagem, 

a essência da linguagem como algo que se compromete no seu dizer historicamente acon-

tecido. Quando Heidegger assinala uma diferença entre pensar e poetizar — «o pensador 

diz o Ser. O poeta dá nome ao sagrado» (WiM: 51) —, é essa topologia que se insinua. O 
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que o Poema nomeia é o sagrado, aquilo que, na desocultação, concede um estar a salvo. 

Mesmo condenado a errar entre o sagrado e o não sagrado, o poeta é sempre aquele para 

quem é questão o inquestionável, aquilo que pode receber nome. O pensador não se pode 

arrogar a tanto. Ele não pode nomear porque o pensar, incapaz de se dar ao inquestionável, 

«encontra-se na necessidade de reconhecer a dignidade daquilo que só é digno de ser ques- 

tionado» (Pöggeler: 339). Mas o Poema, que, na sua nomeação, traz a linguagem à essên-

cia da linguagem, é por isso aquilo que deixa a origem histórica, pela história esquecida, 

ser verdadeiramente origem (quiçá pela primeira vez). Por isso, a interrogação do pensa-

dor é apenas a preparação de um Poema.  

2.  Que a trágica desavença dos entes, a injustiça da manifestação e a ausência de lugar 

são temas essencialmente políticos — embora no texto do pós-guerra sobre Anaximandro, 

decerto por razões biográficas, essa conexão não seja solicitada — sabe-o Heidegger com 

toda a clareza na década de 1930. A desocultação do Poema torna-se então indiscernível 

da questão da cidade e da política ou, para dizê-lo de outro modo, a cidade e a política 

aparecem fugazmente como clareiras da história do Ser.30 O Poema que o indica não é 

qualquer um: é o que funda o Dasein grego e em cuja leitura está em questão, por essa 

razão, a essência do destino ocidental e a potência da sua reabertura: a Antígona de Sófo-

cles. Na leitura do poema — trata-se, de facto, da leitura do poema da tragédia e não do 

seu drama —, no fio cronológico dos textos em que está disseminada (a Introdução à 

Metafísica, o seminário sobre o “Der Ister”, de Hölderlin, e o Parménides), aqueles temas 

são referidos, num primeiro momento, à questão da technê. Como guardião do Ser entre 

os entes, o Dasein humano é trágico na medida em que aqueles mesmos meios pelos quais 

produz a sua morada (a technê) produzem a consciência da sua essencial ausência de casa, 

da sua necessidade de aprender a habitar. É no quadro dessa relação que, num segundo 

momento, Antígona e Creonte impõem uma interrogação sobre a originalidade do político.  

 Tanto a Introdução à Metafísica (como cláusula de interpretação do poema de Par-

ménides) como o texto sobre o “Der Ister” (no contexto da relação de Hölderlin com os 

                                                
30  A cidade e a política, não a nacionalidade e a natividade, a que, nesta altura do seu pensamento, 
remete essencialmente o pensar dessa desocultação (v. infra ponto 3 deste Capítulo). 
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Gregos) pretendem interpretar o Dasein grego à luz do segundo stasimon da Antígona 

(Sófocles, Ant., 334-375), que abre com as célebres palavras: 

πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν / ἀνθρώπου δεινοτατον πέλει 
muito é o assombroso, porém / o supremo assombro é o homem 

Por que razão, de tudo o que é assombroso (deina), é o homem o assombro supremo (dei-

notaton)? As linhas subsequentes remetem o enigma ao sentido do trabalho (technê). O 

trabalho do homem faz dele aquilo que não tem segundo, o mais estranho e terrível no 

seio da presença. O homem subjuga o existente, adquire a linguagem e o pensamento, a 

cura para as doenças e as leis da cidade; enfim, o seu labor é uma gradual intimidade com 

o mundo. Mas o tom ambiguamente eufórico da Ode preconiza a impossibilidade final 

dessa intimidade. O trabalho do homem dá em nada, pois ele não pode fugir à morte:   

sendo de todos os caminhos, é sem caminho (ou não lhe é dado distingui-los).31 Para Hei-

degger, o to deinon declinado nos versos iniciais da Ode é a palavra essencial, a Grund-

wort do Dasein grego (HHdI: 76). O deina do homem designa a constante exposição do 

ser-no-mundo a uma estranheza, um extravio do lugar próprio, um ainda estar por reunir 
                                                
31  Cf. Ant., 360: «παντοπόρος ἄπορος ἐπ᾽ οὐδὲν ἔρχεται τὸ µέλλον», que Heidegger traduz como: «por 
toda a parte saindo a caminho, inexperiente e sem caminho [überall hinausfahrend unterwegs erfährunglos 
ohne Ausweg]» (EM: 161). O pantóporos-áporos é uma das duas oposições (ou continua) que, na economia 
da Ode, estabelecem a contradição trágica do homem histórico. Em todos os domínios do existente é o 
homem fazedor de caminhos (pantóporos) pelo mar, pela terra, pela vida até à morte; mas isto mesmo faz 
dele sem caminho (áporos), na medida em que, dado à tentativa histórica de abertura de caminhos, permane- 
ce essencialmente confrontado com a aporia última, fulgurada na morte. O topos do fazer caminho é estrutu- 
rante da tragédia grega: sirvam de exemplo as viagens de Édipo (que encontra o seu destino numa encruzi-
lhada), ou o Dionysos viajante das Bacantes, ou a epígrafe de Ésquilo, no início das Euménides, que diz dos 
Atenienses serem “construtores de caminhos” (keleuthopoioi: também rumos, especificidades, modos de 
vida: Eum.,13).  

 (Excurso. O ter e não ter caminho é o que Dante designa com o in mezzo termo inicial da Divina 
Comédia — expressão não tanto referida à meia-idade do poeta, como à própria condição da visão ou expe-
riência poética: no meio termo das coisas, no sem caminho que é passar por elas. Ao dizer que começa o seu 
poema a meio de uma "selva obscura", Dante exprime a crença de que fazer o poema o salvará. Mas, a certa 
altura da experiência ocidental da poesia, — e nisso se distinguirá a modernidade poética — esse valor salví-
fico da poesia cai por terra. A crença de Dante é substituída, por assim dizer, pela crónica da insatisfação 
com o meio. Baudelaire é o primeiro a manifestar essa insatisfação e, assim, o precursor da experiência con-
temporânea de irreconhecimento da poesia; Baudelaire não o terá vivido menos sob a forma de uma selva 
obscura — a selva, desta vez, como maldição de uma poesia incapaz de servir de suporte a uma crença salví-
fica. A tradição que se institui como sua herança, e cuja questão é o que resta ao poeta na ausência da poesia, 
é a tradição do que, por conseguinte, não a tem. O abandono é a determinação do poeta moderno, e a poesia 
só existe enquanto há falha de determinação do poeta.)   
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ao seu idóneo. Este sentido é rendido pelo neologismo Unheimliche, que designa «aquilo 

que nem em casa, nem no tornar-se da casa, é da casa [was nicht daheim, nicht im Heimis-

chen heimisch ist]» (ibid.: 91).32 O homem é de tudo o mais Unheimliche porque a sua 

essência é um “vir à casa” (Heimischwerden) e porque, se assim é, ele é também por 

essência “sem casa” (Unheimischen). Que o “vir à casa” e o “ser sem casa” estejam ambos 

implicados na essência do homem, eis o assombro. Posto que a Unheimlichkeit do homem 

é uma função da sua Unheimischkeit e nela se decifre uma relação ao Ser, é possível inter-

pretar a Ode coral nos termos da diferença ontológica: o homem pretende encontrar a sua 

casa entre os entes, através da technê, mas é sempre relegado para o nada da sua finitude 

essencial, o nada da retirada do Ser, o único lugar em que pode estar em casa.  

 É já claro que a leitura da Ode sugere a mesma meditação do trágico recomendada a 

propósito de Anaximandro, alastrada desta vez à acção trágica congruente. Essa acção do 

“vir à casa” do homem (segundo a Ode, o seu trabalho) é interpretada como um aprofun-

damento, um ir passando pelo estranho (ein Durchgang durch das Fremde) (id.: 60). 

Porém, a gradual intimidade conquistada pelo trabalho no seio da estranheza (me judice), 

torna os seres humanos incapazes de admitir que estão no estranho e de reconhecer o que 

pertence à casa (muitas vezes o negam ou rejeitam); isto significa que, além de não esta-

rem em casa, não estão em casa na relação ao não estar em casa; não estão apenas no 

exílio, estão exilados do exílio. A vinda à casa, porém, exige a admissão de que é por aí 

precisamente que se está passando, exige, numa palavra, a confrontação que levanta o 

aprofundamento do Estranho como polemos do Próprio. Essa confrontação do Estranho e 

do Próprio (Auseinandersetzung des Fremden und des Eigenen) é a «lei da historicidade» 

(das Gesetz der Geschichtlichkeit) (id.: 170), em cuja base está a Unheimlichkeit essencial 

                                                
32  A tradução de Heidegger reza: «Vielfaltig das Unheimliche, nichts doch/ über den Menschen hinaus 
Unheimlicheres ragend sich regt» (EM: 155; HHdI: 74): “Múltiplo é o Unheimliche, nada porém/ se alcan-
dora por sobre o Unheimliche do homem”. Embora o Unheimliche esteja fundado na condição do Heimat-
lose (da ausência de casa), não designará simplesmente o que vive nessa ausência, nem apenas a condição 
do que, não estando em casa, não obstante lhe pertence. Significará antes o que, embora não tenha relação 
com o doméstico, está preso à casa na figura da sua inaptidão para a casa. Para este nexo de significado, não 
encontramos tradução portuguesa que evite o sacrifício do ouvido, do sentido ou da economia e, assim, em 
detrimento, por exemplo, de “não pertencente à casa”, “monstruoso” ou “familiarmente estranho”, continua- 
remos a usar o vocábulo alemão.  
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do homem. Ora, como «poema supremo e autêntico [höchsten und eigentlischen] [...] do 

vir-à-casa não sendo da casa» (id.: 151), a Antígona é, nessa medida, o nomear e consu-

mar dessa confrontação e, nesse sentido, a próprio reencontro e dádiva de uma historiali-

dade no acordo com a sua lei.33 Mas a Antígona é mais autenticamente o poema dessa 

dádiva na medida em que o “vir à casa” como essência histórica é ali assumido segundo o 

primado de uma resolução. Essa resolução, exprime-a junto da irmã uma Antígona já per-

feitamente compenetrada do seu destino: «Deixa-mo a mim, e ao que em mim aconselha a 

padecer [este] assombroso [παθεῖν τὸ δεινὸν τοῦτο]» (Ant., 95), que Heidegger interpre-

ta como: «assumir na minha essência o não-pertencente-à-casa que aqui e ali aparece [ins 

eigne Wesen aufzunehmen das Unheimliche, das jetzt und hier erscheint]» (HHdI: 99).34 A 

«acção suprema» dessa resolução é, pois, «padecer o não estar em casa» (ibid.: 129); mas 

nessa resolução de estar em casa no não-estar-em-casa, nessa entrega à aporia essencial, o 

que está em causa de modo nenhum é uma singularidade ética de Antígona, mas a própria 

objectividade da tragédia enquanto forma de abertura histórica do Dasein.35 É por isso que, 

                                                
33  A dádiva não é apenas tarefa de Antígona; é também a de Hölderlin, que, a partir do que é estranho (o 
nihilismo), encontra o seu próprio (o dizer do Grego). É esta articulação que subjaz à poesia do rio em Höl-
derlin: «O tornar-se da casa requer o extraviar-se [Weggehen] no que é estranho [Fremde]. Porque procura a 
sua morada e tem de aprender a usar livremente o que lhe é próprio [das Eigene frei gebrauchen lernen 
muβ], o rio-espírito poetizante [der dichtende Stromgeist] tem de, a partir do que é estranho, retornar ao seu 
Próprio [Eigene]» (ibid.: 173). Este retorno, de resto, amplia o esquema transcendental da própria historici-
dade no Ser e Tempo. No abismo do seu presente, o Dasein não projecta um futuro senão na medida em que 
inventa um passado, e não tem assim devir senão na medida em que este é uma possibilidade inadvertida ou 
intacta desse passado que permanece na demora da sua efectivação. Nesse sentido, todo o presente histórico, 
suspenso que está de um cumprir-se da origem e, portanto, de uma omissão da inicialidade, é, nos termos 
posteriores, unheimliche: é o permanente não estar em casa da sua originalidade. Cf. LACOUE-LABARTHE 
2002: 17ss. Sobre o tópico do rio, cf. ALLEMAN: cap. 1.; J. YOUNG, “Poets and Rivers: Heidegger on Höl-
derlin’s ‘Der Ister’”, in DREYFUSS, WRATHALL: III, 79-104. 
34  Embora resistentes à impregnação filosófica, as traduções convencionais (ou explicativas) nem por 
isso ganham em clareza: cf. M. H. R. PEREIRA: «Mas deixa-me, a mim e à minha loucura, a sofrer este mal 
terrível» (pp. 51-2). A tradução heideggeriana ecoa o que já se lê no curso de 1924 sobre Aristóteles: que a 
apreensão do que pertence ao ethos humano não se realiza «por meio de alguma fantástica reflexão sobre o 
Dasein, mas pelo aventurarmo-nos no Dasein segundo as possibilidades da existência em questão [...] na 
direcção do deina da vida» (GaPh: 181-2); ou o que dirá a Carta...: «se é suposto o ser humano encontrar de 
novo o seu caminho para a proximidade do ser, então tem primeiro de aprender a existir no inominado» 
(UH: 323) No primeiro texto, porém, a “aventura” não está ainda articulada à preocupação com a história do 
Ser que marcará os anos de 1930, nem à tese da desocultação pelo Poema, que faz saber o inominado como 
direcção e como coisa nomeada, já plenamente adquirida no segundo texto. 
35  A exposição àquilo que é deinon, o pathein, não é uma passividade, mas, em si mesma, a acção que a 
tragédia grega poetiza: «παθειν não significa a mera passividade de aceitar e tolerar, mas antes o chamar a si 
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no voto de Antígona, a acção do padecer não é dita na relação a algo em particular (um 

Seiendes) que a reporte explicativamente: o que nele é determinativo «já lá está como apa-

recido antes de tudo o resto, sem que se possa nomear um ente particular de que tenha bro-

tado. É ao que, neste sentido, está velado, que a essência de Antígona pertence. [...] tornar-    

-se da casa no que assim é desvelado, é o que ela chama παθεῖν τὸ δεινὸν τοῦτο: passar 

por isto, sendo sem casa entre todos os entes» (id.: 145-6). De resto,  

Os que procuram elucidar esta tragédia, porque em geral se mostrem interessados em 
extraír das palavras de Antígona a explicação dos seus actos, isto é, a representação do 
que os causa, apenas se preocupam em encontrar uma referência a entes, quer se trate do 
culto dos mortos dominante ou arcaico, ou os laços da consaguinidade, etc. Não chegam 
a reconhecer que as palavras de Antígona a nada disto se referem, e que de modo 
nenhum falam de um ente. Isto origina a percepção de que ela fala de modo indetermina- 
do, quando, com efeito, diz inequivocamente esse singular [das Einzige] que aqui ainda 
permanece por dizer (id.: 144-5).  

O “isto” que é determinativo da resolução, esse inominado acabado de nomear, em revés 

do que pensa a maior parte dos intérpretes (entre os quais o aqui especialmente visado 

Hegel), não se deixa capturar num conflito de representações ônticas, como as de “Estado” 

ou de “Religião”, nem a jovem heroína diz, por exemplo, que o acto de sepultar o irmão 

obedece a leis divinas não escritas ou aos ditames da philia familiar. O que ela diz é um 

não-ente,36 cujo padecimento, de resto, parece ser evocado naquela passagem da Carta... 

que exortava a pensar a essência da acção com suficiente resolução. Porém, parece haver 

pelo menos uma determinação significativa para a situação desse não-ente. Recebe-a ele 

do drama ostensivo da tragédia, no qual a resolução que lhe corresponde está envolvida 

numa desobediência à lei de Creonte e, por conseguinte, numa relação ao político. Que 
                                                                                                                                             
[...] o levar a cabo, ou seja, propriamente, o experimentar. Este παθειν [...] é a característica fundamental 
desse fazer e agir chamado τὸ δρᾶµα, que constitui o dramático, a “acção” na tragédia grega. Porém, este 
mesmo pathein é também a relação apropriada ao deinon» (HHdI: 127-28). 
36   Esse não-ente aflora também no pronome demonstrativo τάδε que, no momento político mais emble-
mático da peça, percorre a fala com que a filha de Édipo se justifica perante o tio (Ant., 449-58): «οὐ γάρ τί 
µοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε / οὐδ᾽ ἡ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη / τοιούσδ᾽ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν 
νόµους / [...] οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές, ἀλλ᾽ ἀεί ποτε / ζῇ ταῦτα, κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου φάνη (Não foi Zeus 
que a isto me levou, / nem a Dikê, que mora entre os deuses inferiores,/ comandou esta lei aos humanos. [...] 
Não de agora, nem só de ontem, mas sempre impassível/ isso prevalece e ninguém sabe de onde para o 
tempo apareceu). Cf. HHdI: 145. 
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significado retiram deste envolvimento, tanto a resolução como o “político” a que ela se 

refere?  E, na medida em que nessa resolução se joga, mais do que o singular de Antígona, 

a própria objectividade do trágico na sua essência, como interpretar a relação desta essên-

cia à onticidade política? 

3.  Que Antígona desobedeça à lei de Creonte significa que a sua resolução só é resti-

tuída ao seu sentido na relação à cidade. É que, se o voto de padecer o não estar em casa, 

por um lado, exprime uma obediência ontológica, ela envolve também, imediatamente, 

uma desobediência à cidade. Tanto a resolução como a desobediência assumem a figura 

do que podemos chamar o descenso de Antígona.37 Este descenso, revelando o que está 

para além da cidade, é o que, no mesmo passo, a revela na sua essência. Para o interpretar- 

mos, é necessário voltar à Ode e à determinação do deinon. Recordemos que a Ode reporta 

o deinon à relação entre aquilo que o homem pode fazer (o trabalho) e aquilo a respeito de 

que ele nada pode fazer (e a que, na estranha síntese heideggeriana, unicamente pertence 

[Gb: 121]): morrer (ou desesperar). Mas isso a respeito de que o homem nada pode fazer, 

e em relação a que a technê está numa relação originária, é o deina da physis. A essência 

                                                
37  A palavra é justificada pelo facto de que o isto que sempre impassivelmente prevalece e se sofre é 
noutros textos relacionado com aquele mesmo descenso que comparece, por exemplo, na entrevista testa-
mentária ao Der Spiegel. Trata-se do Untergang: «[Na tragédia] apenas acontece o Untergang»; o Unter-
gang «supõe a transição, na dupla determinação de um partir [Weggang] e de um trânsito [Übergang], e de 
uma imersão [Hinuntergang], no sentido de um reconhecimento do abismo» (N-I: 231), quer dizer, do sem-         
-fundamento daquilo que toma lugar na experiência (que sempre é, deste modo, experiência do Nada). Trata- 
-se, bem entendido, do termo com que Nietzsche refere a descida de Zarathustra e o abandono do seu retiro 
na montanha (cf. NIETZSCHE FW: IV, 392, o “Incipit tragoidie” retomado no início do Assim Falava Zara-
thustra). Para Heidegger, essa descida da montanha assinala o fim da metafísica e o início da história como 
aquilo que não tem precedente: «Ao começar a tragédia de Zarathustra, começa o seu Untergang. Este tem 
uma história, é a história propriamente dita e não o seu final» (N-I: 222). O mesmo parece aplicar-se à reso-
lução de Antígona. Embora não haja, propriamente, um onde do Untergang, ou só haja como determinação 
em falta, o Unter- alemão (anota Heidegger) significa, ora uma reciprocidade, ora um “estar entre” (ibid.: 
236), de modo que Untergang se deixa então entender como um “ir-entre” ou um “ir-com”, aquela incidên-
cia que constitui o Dasein do homem historial, o entre pelo qual, abrindo-se a passagem (EM: 172), começa 
a História. Nos Beiträge, o descenso está já totalmente anexado à mitografia hölderliniana (cf. infra, §4 
deste capítulo): «Untergang, na sua acepção essencial, é o ir no sentido de uma discreta preparação, pelos 
vindouros, do momento e do local nos quais ocorre a decisão acerca do acesso [ou “investida”: Anfall] ou 
não acesso do deus» (BzPh: 397). Essa anexação, aparentemente, não faz mais do que retomar um tema de 
factura kantiana. O Zwischen fall da poesia, o cair naquele entre em que o deus se torna visibilidade, compa-
rece na KrU: §17 como o espaço daquilo que "paira", do "pairante", sobretudo entre as palavras e as formas, 
e que por isso não tem nome ou norma: é o "anónimo", a pura tensão não dita que dá vida à constituição da 
representação simbólica ou poética.  
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da relação a este deina é a violência. É esta violência, na sua dupla polaridade, que faz do 

homem o assombro dos assombros. Por um lado, ele é deinon na medida da sua continua-

da exposição ao vigorar da physis e à sua violência aniquiladora (EM: 159). A violência da 

physis não é mais do que o modo de ela estar adequadamente em si mesma — fazendo 

morrer por exemplo,— conformidade que dá sentido ao vocábulo Dikê.38 Perante o sobre-

poder da Dikê, a obra humana, feita e refeita incessantemente, está votada à dissolução. 

Esse poder reparador, que a si mesmo se abriga na sua conformidade, sempre excede 

violentamente o labor do mundo humano, aniquilando o seu tomar lugar, a sua hybris, e 

votando-o ao expatriamento continuado. A despeito da sua natureza assombrosa, o traba-

lho não pode anular a conformidade desse vigorar a si mesmo (impossibilidade que a Ode 

figura por meio do Hades, aquilo que não é abrangido pela remediação do homem). Mas o 

homem é também deinon, por outro lado, na medida em que é ele mesmo «fazedor de vio-

lência [gewalttätiger]» (EM:159): porque interrompe ou detém o vigorar e o adequada-

mente estar em si da physis. Esta violência não lhe é própria porque ele empregue, por 

exemplo, meios brutais para garantir os seus fins. Trata-se de uma violência no sentido 

essencial, própria dos modos primários de compreensão e criação do mundo. Essa violên-

cia, que é a característica básica do ser-no-mundo, é imanente à technê. Na medida em que 

vence o escondimento dos entes, em que doma aquelas forças pelas quais os entes se des-

velam a si mesmos, em que articula os muitos modos — as maquinações e estratagemas 

— pelos quais o ser vem à presença, o ek-stase da technê é violência contra o Ser e, assim, 

provocação daquela outra violência pela qual a história do ser se abre na sua justiça essen-

cial. Porém, sem a violência que lhe é própria, não existe, por outro lado, auto-desvela-

mento do Dasein como historialidade, pois o desvelar dos entes e a sua reunião no ek-            

-stase técnico equivale à criação do mundo histórico e ao seu acontecer essencial.  

 Ora, a respeito dos modos dessa reunião condenada, do violento desvelar da physis e 

do violento sucumbir perante o seu vigorar, a Ode é clara: trata-se dos modos do dizer, do 

pensar e da acção criadora do Estado: a palavra, o entendimento e a cidade. Mas esses 

                                                
38  Para render Dikê, Heidegger usa o arcaísmo alemão Fug (ibid.: 162), que aqui traduzimos por     
“conformidade” ou “conformação”.  
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modos, porque rompem o que é costumeiro e doméstico, porque investem na direcção do 

deinon esmagador da Dikê (id.: 161) e porque, por outro lado, não garantem morada nem 

possuem poder de remediação, constituem o lugar da confrontação trágica se ipso. Entre 

os seres da violência hybrica e da violência reparadora da Dikê, no meio, por conseguinte, 

dos seres da palavra, do entendimento e do Estado, esse nenhures da casa humana, o 

homem está no fundamento do seu destino histórico, mas não está naquilo a que pertence. 

Ora, o lugar dessa reunião, o lugar constitutivo do destino histórico em que se confrontam 

as duas formas do deinon, é a polis. Tal como na Origem da Obra de Arte se fala num 

confronto das duas potências da Terra e do Mundo suportado ou eclodido na obra de arte, 

assim também o confronto análogo entre os dois modos do deinon eclode na polis, na qual, 

por meio da technê, o homem traz os entes à reunião para abri-los enquanto mundo, o seu 

mundo. Mas, posto que é o lugar mesmo da fractura da technê e da dikê, e, em geral, do 

acontecer do homem como luta ou confronto,39 a polis é o lugar em que o homem não está 

naquilo a que pertence; e é de ser esta localidade de uma permanente não-localização que 

a polis retira a sua determinação essencial e assimila o seu processo ao da tragédia.   

 Por isso não colhem — segundo a intempestiva apresentação desse antigo conceito 

na Introdução à Metafísica — as traduções correntes de polis, que a devolvem como Esta-

do (Staat) ou cidade-estado (Stadtstaat): 

Polis significa, em vez disso, o lugar [Stätte], o aí no qual e enquanto tal o Dasein é no 
seu ter lugar historial. A polis é o lugar da História, o aí no qual, do qual e para o qual a 
História toma lugar. A este lugar da História pertencem deuses, templos, sacerdotes, ceri-
mónias, jogos, poetas, pensadores, o rei, o conselho dos Anciãos, a assembleia do povo, 
o exército e a marinha. Nada disto pertence à polis ou é político por ter, antes de mais, 
alguma relação com o estadista ou com um estratega ou com os assuntos de estado. Pelo 
contrário, é político, isto é, historicamente situado, tal como, por exemplo, o poeta é só 
um poeta, mas verdadeiramente um poeta, o pensador o mesmo, mas autenticamente um 
pensador, o soberano o mesmo, mas autenticamente um soberano. [...] [Isto significa 
que] usam a violência como fazedores de violência, e tornam-se os que ascendem por 
sobre o ser histórico como criadores. Ascendendo por sobre o local da História, também 

                                                
39  «[E] assim, aquele que sabe [Der Wissende, o sóphon da Ode Coral, i.e., o homem] é atirado numa e 
noutra direcção, entre a conformidade e a inconformidade, entre o nobre e o maldito [Schlimmen und dem 
Edlen]» (id..: 169)  
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se tornam apolis, sem local nem cidade, sem vínculo, unheimliche, sem caminho que os 
leve por entre os entes [...] porque, enquanto criadores, têm primeiro, em cada caso, de 
fundar tudo isto. (EM: 161)  

Muitas são as perplexidades, mas a da polis é a maior. Em primeiro lugar, a polis nada tem 

a dizer a uma interpretação “moderna” do político, que a relacione, por exemplo, ao Esta-

do e ao poder, ao que Hegel chama o “concreto universal”. O princípio que a define não é, 

por exemplo, o princípio que ordena a cidade política, a archê do governante. O modelo 

que mede aqui a politicidade é também fornecido pelo poeta ou o pensador que o são 

“autenticamente”. Esta é a maior perplexidade, pois é legítimo ajuízar que ser autentica-

mente poeta ou pensador, em princípio, é não ser autenticamente político. Mas aqui não é 

tanto o poeta ou o pensador que emerge em paradoxo, mas a politicidade ela mesma. 

Aquilo que a mede é aquilo que ascende por cima dela (ou a abandona) e se torna in-sólito 

(como o deus). Deste modo, embora a polis seja a essência do político, de modo nenhum a 

politicidade é “política”. Embora ponha radicalmente a questão da essência, a polis tam-

bém não é o ente dessa essência: é o «lugar que abre a possibilidade à política mas que, 

enquanto tal, de modo nenhum é um conceito político» (HHdI: 99). Porém, a julgar pelos 

exempla enumerados, nada daquilo que a abandona (para que ela seja fundada) pode ser 

removido do político: os pensadores, os poetas e os templos, tudo está dentro da polis; dir-           

-se-ia: todos os esquilianos caminhos da vida grega se intersectam neste cenário primor-

dial em que, por outro lado, se preserva o seu trabalho e se dá a respectiva participação 

numa história unitária do ser. Uma vez que concedem, inclusivamente, um lugar ao poeta, 

ao pensador e ao templo, poder-se-ia argumentar pelo primado da polis e do político. Mas, 

como localidade do seu próprio deslocar-se, ela é onde acontece abrir-se a resolução que 

a condena e pela qual aquelas figuras, se forem autênticas, a abandonam; é um lugar, em 

suma, que só acede à história própria, por vida do abandono que torna históricas essas 

figuras. A História só chega à cidade quando ela está desertada daqueles que são capazes 

de a fazer (pela violência), pois todos os criadores da História não são autenticamente cria-

dores enquanto nela permaneçam. Por essa razão, a polis só se reencontra verdadeiramente 

na sua contra-essência, nesses que a Ode coral, no seu cumular, designa como hypsipolis-      
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-apolis, os que são sem cidade ou estão acima dela.40 

 Como compreender o paradoxo de que a cidade só se reencontre na sua contra-          

-essência? Tentemo-lo deste modo: há uma pertença à cidade que podemos entender sob o 

ponto de vista de um nihilismo orgânico, digamos, o nihilismo de Creonte, excessivamen- 

te apegado à lei humana, a uma Dikê que ele julga imanente à cidade, e a uma concepção 

auto-afirmada do político. Mas há outro nihilismo, que diremos "deliberado" ou “esclare-

cido”, um nihilismo contido ou, por sua vez, nadificado numa resolução: a de padecer o 

não estar em casa em parte nenhuma, padecendo assim também a cidade como parte 

nenhuma, e que, portanto, é sem cidade ou está acima dela. A diferença entre os dois nihi-

lismos é a mesma a que acima aludimos ao mencionar a direcção do voto de Antígona: a 

diferença entre não estar em casa, sendo-se incapaz de o reconhecer, e estar em casa nesse 

não estar em casa, reconhecendo que de modo nenhum «é a Dikê determinada na ou atra-

vés da sua relação com a polis» (Parm: 143) e praticando a submissão resoluta e activa à 

«conformidade dessa Dikê e [ao] permanecer nos seus limites» (ibid.). Mas, assim, a dife- 

rença dos dois nihilismos, o de Creonte e o de Antígona, está relacionada com o tipo de 

acesso à verdade dos entes, ou mais precisamente com o que, em termos kantianos, cha-

maríamos um “conflito de faculdades”. O mesmo é dizer que a vantagem da óptica trágica 

se reporta fundamentalmente ao campo epistemológico. Com efeito, o descenso e submis-

são de Antígona, que a faz saír ao enfrentamento da violência originária e a torna hypsi-

polis-apolis, reencontrando, como Zarathustra, aquele “entre” em que a essência histórica 

                                                
40  Ant., 369-71: «νόόµους γεραίίρων χθονὸς θεῶν τ᾽ ἔνορκον δίίκαν / ὑψίίπολις. ἄπολις ὅτῳ τὸ µὴ καλὸν 
/ ξύύνεστι τόόλµας χάάριν ([seja, aquele que] honra as leis da Terra e a justa dispensa dos deuses, hypsipolis; 
apolis, o que no injusto [lit.: “não belo”], por amor da audácia, perdure)». O conjuntivo é interpretado (pode 
tratar-se de um indicativo). Se apolis não oferece problemas, já o neologismo hypsipolis tanto pode signifi-
car "para além da polis" (supra-político) como "supremamente da polis". Pode significar também a condição 
daquele que é posto por cima da polis, como os templos cimeiros, e, assim, exaltado ou cultuado pela polis. 
(Registe-se que a tradução latina do adjectivo substantivado hypsos, aglutinado em hypsipolis, é sublimis). 
Heidegger traduz o binómio por «Hochüberragend die Stätte, verlustig der Stätte ([ele é] (ultra) sobranceiro 
do lugar, perdido do lugar)» (EM: 160). Heidegger (de resto, como Hölderlin) elimina o ponto que, segundo 
o texto actualmente fixado, e sem que se apontem variantes críticas, separa o binómio; por essa razão, lê as 
atribuições como referidas ao mesmo homem e à mesma situação (o ponto, porém, obriga a referi-las a 
sujeitos diversos). Referindo-as ao mesmo sujeito verbal, Heidegger extrai de uma omissão de pontuação um 
ser que é tanto mais supremamente político quanto mais apolítico.  
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do homem é instituída,41 é apenas a recapitulação do polemos ontológico do não-esqueci- 

mento. É nesta “clareira” conceptual que a interpretação heideggeriana do trágico está, por 

assim dizer, paralisada. Por detrás do descenso do indivíduo, seja Édipo ou Antígona, afir-

ma Heidegger a mesma paixão pelo desvelamento ontológico que anima, por exemplo 

Parménides e Heraclito (ou o Dasein grego), o que faz com que todas as quedas não sejam 

mais que a celebração do espírito prometaico, da paixão pelo saber que reencontramos, 

por exemplo, na exaltação platónica do bios theoretikos. Mas neste encontro encerra-se 

um outro que lhe é, digamos assim, co-substancial: o que pensa a História e a cidade como 

abertas por aqueles que se dedicam a um desvelamento autêntico. Essa cidade, cuja origi-

nalidade platónica não oferece qualquer segredo, sugere que o compromisso heideggeria- 

no com a tragédia esconde, na verdade, um mais autêntico compromisso com Platão. Só 

esse compromisso lhe permite celebrar o deinon do homem criador, estadista ou poeta, 

como aquele que está acima da polis (porque não a tenha). Na interpretação de Heidegger, 

a Ode coral simplesmente exprime o mandamento de que haja um ajustamento ontológico, 

que a reposição da História pelos que são destituídos de lugar corresponda a uma submis- 

são ao sobrepoder do Ser, a uma «emergência [Aufgehen] da essência do homem na 

conformidade [Dikê] e o permanecer nos seus limites» (id.: 136).42 Que no âmbito desse 

compromisso é que se tenha feito sentir a tentação de uma "tarefa do agir", e de modo não 

inconsequente, mostra-o, por exemplo, o chamado "Discurso do Reitorado", que, apontan-

do à reforma da institucionalidade escolar (e se nos abstraírmos dos duvidosos brilhos 

emprestados pela situação alemã de 1933), apenas reencarna a celebração platónica da 

theoria (da contemplação) como efectivação normativa e como a mais alta das technês.43  

                                                
41  «Um povo [...] só é histórico quando acontece sobre a base do mediano do ser, no “aí” do “entre”, 
quando os semi-deuses, os criadores, deixam o acontecer realizar-se como História» (HH: 284). 
42  Que os versos finais da Ode, por exemplo, exprimam a este respeito uma reserva — «Longe do meu 
lar quem assim for / e intocados os meus pensamentos / do delito que perpretou» (Ant., 374-6) — merece a 
Heidegger o comentário de que o Coro apenas acusa aquilo cujo modo de ser não é o de todos os dias (ou 
seja, que o Coro apenas exprime a inevitável cegueira da quotidianeidade perante o espectáculo ontológico 
que só o homem do desvelamento é capaz de ver).  
43  “Die Selbstbehauptung der deutschen Universität”, in Reden und andere Zeugnisse seines Lebenswe- 
ges, GA 16, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 2000, pp. 107-117. O platonismo político de Heidegger é 
detalhadamente argumentado por TAMINIAUX 2007: 11-29. 
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Porém, se, o platonismo, exprimia a tentativa de tornar menos monstruoso o homem do 

desvelamento (reintegrando na cidade, por meio de uma filosofia política, aquele mesmo 

Sócrates cujo delito a cidade quisera longe do seu lar), já na sua variação finis-moderna 

(talvez ressentida e denegatória) heideggeriana, é precisamente como topos monstruoso 

(sem segundo), e na contra-essência da cidade, que aquele homem se deve dar à aventura 

do desvelamento. É por isso que tal aventura, apesar do cunho platónico, não pode 

chamar-se filosofia, porque a filosofia, em certa óptica intematizada do heideggerianismo, 

é ainda uma refundação que apenas padece a cidade. Mas aquele desvelamento que está 

retirado da polis e por meio do qual é endereçada a essência conflitual da alethêia, i.e., o 

violento obstruir e desobstruir da justiça (o isto de Antígona), só respira francamente na 

atmosfera a que pertence a humanidade autêntica errante e sem vínculo, que não pode ser 

delimitada senão por essa categoria que se instala no exterior de qualquer delimitação, 

sobretudo política: Unheimliche. Essa atmosfera, em que, por conseguinte, também respira 

a própria tragédia, é o Mito. Tudo isto se faz claro no parágrafo sexto das lições sobre Par-

ménides, em que, esboçando uma leitura da República, Heidegger procede a uma articula- 

ção das noções de polis, poema / mito (Dichtung ou Sage) e alethêia. A questão é a de 

apurar a conexão necessária entre o discurso sobre a polis e os mitos narrados no início do 

Livro VII e no Livro X da República, precisamente no início e no fim da secção decisiva 

para a determinação da politeia. A pergunta subjacente é: por que razão tem um discurso 

sobre o político de socorrer-se do mito? Na interpretação de Heidegger, ambos os mitos (o 

da caverna e o do guerreiro Er) formam uma unidade. Significa isto que o diálogo sobre a 

politeia está contido no espaço de comunicação entre dois mitos que põem decisivamente 

a questão da alethêia e da lethe: quer dizer, a questão essencial da luta do desvelamento e 

do escondimento. O discurso sobre a polis, e propriamente a possibilidade política, é o que 

se desdobra, deste modo, no espaço delimitado entre dois mitos acerca da verdade: é o 

centro que está suspenso de uma luta que lhe é alheia. Só o mito, porque é o dizer original 

[die anfänglichen Sagen], pode dizer a origem, isto é, a verdade como alethêia. É segundo 

este pressuposto que a ocorrência mítica no texto fundador do pensamento político deve 

ser entendida: como a confissão de que é no mito que se preserva a conexão essencial 
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entre a polis e a alethêia; por outras palavras, que a topicidade da polis é tal que só no 

mito pode ser propriamente objectivada, que só a dimensão mítica, por consequência, 

governa o espaço de discurso da politeia, que só nela se retém a experiência essencial da 

polis, que a polis, por fim, é aquilo que não está senão no seu antes e no seu depois.  

  

 4       Comunidade do Poema   

1. Voltemos brevemente à Carta Sobre o Humanismo. O nosso objectivo continua a 

ser o de compreender significado da redução heideggeriana da praxis a poiesis. O lema de 

que não necessitamos de uma ética conquanto meditemos a tragédia está referido, na 

Carta, à situação epocal que ele remata. Na particularidade dessa situação, é admissível 

que a aspiração a uma ética urja «com tanta mais premência quanto mais a perplexidade 

manifesta do homem, e não menos a oculta, se exacerba a alturas incomensuráveis» (UH: 

353). Tal pronunciamento, em 1946, tem uma pretensão de diagnóstico que não necessita 

de ser explicitada. O homem que aspira com urgência a uma orientação segura, que quer 

«viver convenientemente ou de acordo com o destino», é o mesmo cuja indigência a 2ª 

Guerra Mundial (a «desgraça provocada por certas expressões»)44 veio expor ou cumular 

em toda a sua amplitude. Mas a aspiração ao ético normativo (ou, se quisermos, proairéti-

co), tal como expressa por Beaufret, sublinha a característica precisa da situação: a de um 

tempo indigente ou destituido, um dürftige Zeit, um tempo de aspirações como essa. 

                                                
44  «Pergunta o senhor: “Comment redonner un sens au mot ‘Humanisme’?” Essa interpelação nasce da 
intenção de conservar a palavra “Humanismo”. Pergunto-me se isso é necessário. Ou será que não se mani-
festa ainda, de modo suficiente, a desgraça que expressões dessa natureza provocam?» (ibid.: 315). Nenhu-
ma dúvida acerca da manobra destas últimas palavras: a culpa da guerra, no fundo, é de Platão e de Aristó-
teles (não do Volk alemão ou do pastor do ser adepto do Führer). Mas também de Nietzsche. Quando 
Heidegger se refere a uma «origem destes fenómenos destrutivos na sua essência» (N-II: 363), está a pensar 
na ontotelologia nietzscheana da eternamente recorrente vontade de poder, como entendimento histórico do 
ser do ente que dissolve o ser em si mesmo no nada e bloqueia a sua própria condição de possibilidade. Nes-
te sentido, Nietzsche é o filósofo da culminação do esquecimento do ser na tradição ontoteológica iniciada 
com Platão. Mas há uma ressalva: esta «essência do nihilismo nada contém de negativo» (ibid.) porque este 
estranha nadificação devolvido pelas lentes da ontoteologia nietzscheana torna possível que reconheçamos 
este nada, não como absoluto, mas como o modo subtil como o ser continua a fazer-se presente na idade 
tecnológica. Nesse nada activo, o Ser, paradoxalmente, transparece no seu mesmo «estar ausente». Nesse 
sentido, entender este Nada como o nosso modo próprio de experimentar o Ser é já uma superação fenome-
nológica do nihilismo. 
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Ainda que pareça justificada na perplexidade e indigência actuais, tal aspiração não expri-

me um interesse real, uma tarefa necessária do pensamento. A aspiração ética, inclusiva-

mente, reitera (diríamos: reencena traumaticamente) o modo de relação ao Ser em que 

legitimamente podemos ver a origem da indigência actual. Para um pensamento que se 

testemunha no meio das ruínas, não é isso «desobrigar-se de pensar aquilo que principal-

mente deve ser pensado e que permanece, enquanto Ser, e mais do que todo o ente, como 

garantia e verdade? E pode ainda o pensamento furtar-se a pensar o mesmo Ser, quando 

este se manteve oculto em longo esquecimento e, ao mesmo tempo, se anuncia na presente 

ocasião do destino do Mundo [im Augenblick des jetzigen Weltgeschicks] pela comoção de 

todos os entes?» (id.: 352). No Augenblick presente do mundo, a face do mundo procura-  

-se a si mesma e reencontra-se como configuração de presença sob o jugo ordenador da 

técnica. Trata-se de uma configuração rendida como imagem do mundo, como conforma-

ção total da presença. Mas a expansão mundial da tecnologia e a concomitante vontade 

devastadora da Terra (VuA: 70) (de que a guerra receberia a sua inteligibilidade), porque 

representam a mais extrema penetração metafísica da experiência, constituirão também o 

kairos que reúne o pensamento à sua época: é que a pressão da totalidade envolve a reacti-

vação da questão da presença e da resposta originária à presença. A metafísica, em si uma 

ocorrência do Ser, é o que esconde a essência do Ser como ocorrência. Dizer que a meta-

física vem ao seu auge na tecnologia contemporânea significa que nesta última se dá a 

pressão máxima de ocultamento do Ser, que as possibilidades da penetração metafísica do 

existente se totalizam como fatalidade. Mas significa também que a tecnologia como des-

tino do mundo é aquela aparição metafísica do Ser que, em última instância, desvela a 

finitude radical da própria metafísica. Há por isso na totalização da imagem do mundo 

uma novidade portentosa: que é na máxima pressão de ocultamento que o Ser mostra 

conservar o poder de se desocultar a si mesmo, de perturbar os entendimentos teoréticos 

do existente, as orientações e as pragmáticas que o enredam; e que, por conseguinte, é no 

seio da mais extrema falta da casa que se torna por fim visível a possibilidade do regresso 

a casa. Quanto mais profunda a penetração das estruturas do existente pela armação (Ge-      

-stell) tecnológica, e quanto mais o mundo e o ser humano se constituem como reserva 
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(Bestand)45 de uma transacção industrial infinita, quanto mais a pressão de ocultamento do 

Ser, em suma, se devolve como figura da totalidade, mais a tecnologia se afirma, por outro 

lado, como aquilo em que o Ser, como poder de distúrbio, se põe de manifesto. É nesse 

sentido que nestes tempos se transporta um Augenblick, um momento da visão. O momen-

to extremo da ocultação dos seres é também o momento em que a comoção dos entes é um 

escrutínio do destino e um apontar da resolução que o abrange. Ora, a este kairos, que 

parece dar ressurreição à resolução de Antígona, não diz respeito uma resposta dirigida ao 

ente (como resposta ôntico-tecnológica) ou ao homem elevado para o centro do ente 

(como resposta ético-antropológica). É que também a ética, como princípio que determina 

a auto-presenciação e acção dos seres humanos, como resposta que planeia, calcula ou 

antecipa a presença, pertence ao desolado destino do ocultamento contemporâneo do Ser, 

persiste, em si mesma, no trilho da essência da técnica. No presente momento do Mundo, 

a tarefa autêntica do pensamento é antes a de conduzir o humano «à dimensão primordial 

da sua morada histórica» (UH: 352), cumprindo-se como resposta ek-stática à presença, 

trazendo à luz, de dentro e para além da armação tecnológica do mundo, aquilo que, por 

excedê-la (mas que, sem ela, não se põe de manifesto), permanece por pensar. 

 A resposta à presença, porém, não pode ser concertada, não se lhe concede um efeito, 

dela não deriva qualquer aspecto normativo na relação ao ente.46 É que o reino metafísico 

                                                
45  O termo Ge-stell (“co-posição, “com-posto”), traduz, em A Questão da Técnica, o modo técnico pre-
sente da reunião dos entes e do aparecer do mundo, que ocorre sob a forma dominante do programado e do 
calculado (“armado”). «O vigorar da Ge-Stell significa que o homem é situado, solicitado e provocado por 
um poder [Macht] que ele próprio não domina. Ajudar a que isto chegue a ser compreendido: não se pode 
pedir mais do pensar. A filosofia chega ao seu fim» (Spieg: 674). A totalização da imagem do mundo como 
Bestand remonta ao modo nietzscheano de desvelamento que concebe o ente como mera reserva tecnocráti-
ca, apta ao uso maximal e eficiente de forças eternamente reunidas e dissociadas sem mais propósito que o 
do seu ilimitado acréscimo, e projectadas, desse modo, "numa presumida eternidade que não é eternidade 
nenhuma, mas apenas o infinito etcetera do que é mais desoladamente transitório» (BzPh: 409). 
46  É a questão do efeito que percorre a entrevista testamentária ao Der Spiegel. Apesar dos insistentes 
esforços do interlocutor, Heidegger rejeita obstinadamente comprometer qualquer esforço de pensamento 
numa tarefa de orientação para os assuntos concretos da ordem do dia mundial. Todas as posições consolida-
das do pensamento constituem meras insuficiências. Mesmo um pensar autêntico ou originário não fornece 
contributo para as questões relativas aos domínios da acção e da existência colectiva: ele apenas pode «des-
pertar a disposição para a espera» (Spieg.: 670), quando muito, dar a directiva (Weisung) para a tarefa decisi- 
va de acolher o deus. Esse evento, que, segundo aprendemos, pode demorar «pelo menos trezentos anos» é 
já, de resto, a única possibilidade humana (ibid: 674) A dificuldade de cometer uma tarefa mais que mera-
mente preparatória ao pensar não significa apenas a resistência da ordem do dia mundial a deixar-se permear, 
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e a sua apoteose tecnológica correspondem a uma época do Ser, são também presencia-

mentos da sua história. Se podemos hoje dizer que a técnica, em si mesma, já se tornou 

invisível, isso é apenas o facto que a remata na sua natureza última: o seu escondimento 

arrasta consigo o fenoménico que, em princípio, ela tornaria visível. Que a técnica a si 

mesma se tenha incorporado no seu regime de ocultação é sobretudo perceptível no facto 

inquietante de que tudo funciona (Spieg: 673). Que tudo funcione significa que a humani-

dade já não se pergunta o sentido daquilo que acontece. No seio da fatalidade, a maquina-

ção do real não pode pensar o vazio deixado pelo retraimento do Ser. Mas não é a técnica 

que realiza o esquecimento do Ser, pois não há obstáculo propriamente humano à memó-

ria: como vimos, o Ser é que é, ele mesmo, esquecimento. Como seria operativa uma ten-

tativa de obstar ao esquecimento do Ser, de opor à radicalização tecnológica do esqueci-

mento uma atitude de rememoração, se o Ser é esquecimento? Uma vez que a técnica, na 

sua essência, é ela mesma história do Ser, não há qualquer sentido em criar-lhe obstáculos. 

Ser fiel ao Ser é também ser fiel à sua infidelidade. Embora questionar a técnica, como 

parte humana do esquecimento, pareça fazer parte de uma tarefa possível, só de uma vira-

gem na história do Ser, que transformasse nomeadamente o nosso modo de habitação, se 

poderia esperar uma viragem na relação à técnica. É assim que toda a questão da resposta 

à presença se situa no hesitante intervalo delimitado por duas posições: a de uma Über-

windung, a superação ou ultrapassagem a que terão correspondido os empenhos da década 

de 1930 e a suscitação resolucionista de uma resposta à presença em torno do destino his-

tórico da germanidade, que, neste quadro, visaria a parte "humana" ou institucional do 

esquecimento; e a da Verwindung, a da distensão que deixa o declínio cumprir-se no seu 

destino, sem resolução, sem talvez impaciência nem regojizo, e que se traduz na tese final 

da Gelassenheit, a impassibilidade ou o sereno deixar ir. Mas este intervalo é mais clara-

mente decifrável como a ambiguidade que corre entre a polis e o desterro da polis. 

2. Que a condução do humano à morada primordial não se produza como efeito, porém,  

prende-se mais decisivamente com a interrogação feita no final da Carta: «De onde retira 

                                                                                                                                             
digamos, de uma estrutura logoica, mas sim que o carácter da era da indigência é tal que já não pode haver 
pensamento senão enquanto tarefa relativa à sua própria possibilidade. 
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o pensamento a sua medida [Maß]?» (UH: 363) É que, na alienação de uma medida, não é 

possível pensar a acção (portanto, o que permanece por pensar). Embora a questão não 

tenha ali resposta, pelo menos uma indicação é fornecida, pois é aí que Heidegger dirige a 

atenção do leitor para a poesia. É a poesia que fornece a medida para as coisas humanas. 

Mas, no ensaio Hölderlin e a Essência da Poesia, é dito que a medida da poesia de Höl-

derlin é «celeste [himmlisch]» (e “poesia” mais não significa que a poesia de Hölderlin). 

Ao comentar, por exemplo, o verso «Seit ein Gespräch wir sind»,47 Heidegger insiste em 

que «a autêntica conversa que somos consiste precisamente num constante nomear do 

deus» (EzHD: 40) (ou seja, não somos, por exemplo, uma conversa de humanos sobre 

coisas humanas, não somos sequer uma conversa de humanos sobre coisas divinas). No 

«supremo isolamento» (ibid.: 48) daquela nomeação, o poeta habita um espaço infrequen-

tado de deuses ou humanos, habita ali onde só existe a linguagem. Evidentemente, são os 

deuses que, para se manifestarem, atraem o poeta à linguagem e, por intermédio dele, a 

nossa existência. Mas o que acontece se os deuses se ausentarem e alienarem o poeta da 

sua nomeação? Perder-se-á a medida, decerto, e a conversa que connosco mantemos, uma 

vez destituída de interlocutor, é interrompida. Isto significa que, na ausência dos deuses, a 

ética e a política (se as entendermos como aquilo de que a conversa é metonímia) são 

puras impossibilidades. Só na recaptura dessa medida se entende, pois, a dimensão projec-

tual de uma política e uma ética originárias, determinadas como uma não-ausência dos 

deuses. É por isso que a única “orientação segura” só pode provir do que está na boca do 

poeta, em especial, de Hölderlin. E porquê especialmente de Hölderlin, se todo o conver-

sar poético é um nomear do deus? Porque Hölderlin é, antes de tudo, o poeta dos poetas, o 

único que poetiza a essência da poesia — essência não no sentido de um conceito univer-

sal (que é indiferente [gleichgültig] no seu sempre valer do mesmo modo para cada parti-

cular a que se aplica [EzHD: 34]), mas no sentido do que é essencial como interpelação, 

como exigência de uma decisão sobre o estarmos dispostos a uma existência histórica de 

tal modo que, perdurando nela, estamos sempre no domínio revelado de um Poema.  

                                                
47  «Muito experimentou o homem/ O celeste muito nomeou/ porque o que somos é uma conversa/ e só 
entre um e outro nos é dado escutar» (“Versöhnender der du Nimmergeglaubt, dritter fassung", in SW:137). 
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 Não se trata aqui, como podemos supor, de uma relação contingente ao Poema ou a 

um poeta, nem de uma decisão que vise a poesia enquanto tal. O Poema é que é imediata-

mente essa decisão. Perante Hölderlin (ou qualquer outro verdadeiro poeta), nunca é caso, 

de facto, de que nos seja permitido continuar neutralmente num exterior da poesia; ou, se 

o for, nunca a decisão que verdadeiramente importa é apercebida no seu enraízamento 

(quanto a nós, lembramo-nos bem da nossa adolescência). É só na forma de Poema que 

essa decisão está preservada; nele se conserva de tal modo a verdade dos entes que só a 

partir dele o nosso ser é colocado em estado de decisão. 

 Como se chegou a essa adolescência do pensar? Duas décadas antes da Carta, no 

Ser e Tempo e na fase “existencialista”, Heidegger não parece ver nada de especial na era 

actual e a Modernidade não está moribuda da sua novidade gritante. O labor analítíco-        

-existencial daquela obra está sobretudo interessado na abstracção da estrutura básica do 

humano (em relação à qual cada modo humano de ser é uma questão em aberto) a que 

chama Dasein. O Dasein é um emaranhado de estruturas a-históricas imersas numa quoti-

dianidade da experiência. Estas estruturas existenciais48 — ao conjunto das quais subjaz a 

estrutura geral da temporalidade, enraízada na capacidade do Dasein para perseverar 

projectualmente no seu ser próprio — abrem as condições de possibilidade de todos os 

modos de inteligibilidade do Dasein. Dado o enraizamento existencial dessas condições, 

põe-se porém a questão de se é possível ou desejável articular a inteligibilidade (i.e., as 

estruturas de sentido e de cuidado do mundo), em particular na sua imersão de quotidiani- 

dade, de modo desinteressado e totalmente explícito. É que toda a inteligibilidade pressu-

põe algo que nela não pode ser articulado integralmente: diríamos, um saber como que 

não envolve a tese de um saber que. O sentido só o é enquanto permaneça inarticulado, 

enquanto permaneça o solo em que se vive (neste limite da articulação, de resto, se decifra 

o enraízamento existencial de toda a estrutura de compreensão). A falarmos em acção, ela 

deverá remeter a essa imersão inarticulada numa facticidade sem pronome relativo e sem 

                                                
48  Por exemplo, os modos básicos de ser que estão na relação com a transcendentalidade do Dasein: a 
ocorrência ou o “aí-à-mão” (a Vorhandenheit), que remete à (como podemos chamar) presentidade dos 
entes enquanto dispostos para a representação, e o “aí-para-a-mão” (Zuhandenheit), que remete à disponibi-
lidade dos entes para a sua utensilização ou manipulação. 
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regras ou injunções que a devolvam em explicitude. Para usarmos palavras mais tardias, 

«cada decisão apoia-se em algo indomado, escondido, confuso; de outro modo, não seria 

uma decisão» (Holz: 43) (“decisão” aqui aplicar-se-á à realização desse conhecimento 

implícito do que significa ser e agir).  

 Que, na década de 1920, Heidegger não veja erro especial no presente, não significa 

que o presente esteja expurgado de erro: significa apenas que o erro é muito antigo. Diz 

respeito à história já consabida do producionismo metafísico do “mundo”, que parte de 

Platão e Aristóteles e encontra o seu título final na recolha nietzscheana do ente como von- 

tade de poder (ou nesta última como vontade de si mesma). Mas o erro, o esquecimento do 

esquecimento, não se encontra ainda articulado à necessidade de uma crítica da moderni-

dade. Esta articulação, a leitura da época moderna como época histórica da fatalidade ou 

absolutização do erro, produzir-se-á, na década de 1930, como domínio pressuposto do 

que Heidegger deu a conhecer como uma Kehre no seu pensamento. Esta “inflexão” ou 

“reviravolta” não se deixa reduzir a mera modificação tópica ou formal: antes se anuncia 

como um evento do pensamento.49 Na menção retrospectiva da Carta, a Kehre é para Hei-

degger o incidente (quase se diria: editorial) de abismação do Ser e Tempo:   

A adequada execução e consumação deste outro pensamento que abandona a subjectivi- 
dade foi dificultada pelo facto de, na publicação de Ser e Tempo, a terceira secção da pri-
meira parte, “Tempo e Ser”, ter sido retida. A secção foi retida porque o pensamento não 
sucedeu a exprimir adequadamente a inflexão e não o podia fazer com a linguagem da 
metafísica. [...] Esta inflexão não é uma alteração da posição fundamental do Ser e Tem-
po, mas nela o pensar procurado chega primeiro àquela dimensão a partir da qual Ser e 
Tempo é experimentado, isto é, experimentado como experiência fundamental do esque-
cimento do Ser. (UH: 527-8)     

A inflexão é o que procede, por conseguinte — do trabalho ainda fenomenológico e trans-

cendental do Sein und Zeit —, na direcção de “Tempo e Ser”, i.e., da questão da verdade 

                                                
49  No essencial, o termo designa a modificação perceptível no modo como Heidegger formula e expõe o 
seu pensamento na década de 1930, abrangendo o período que se inicia após a publicação de Ser e Tempo e 
que é costume dar como concluído no trabalho sobre Nietzsche, pelo início da 2ª Guerra Mundial. Sobre a 
Kehre, a bibliografia é inesgotável. Pareceram-nos proveitosas as leituras de RISSER; PHILIPSE; HEMMING; 
entre nós, a de A. FRANCO DE SÁ, “Linguagem e Política: sobre uma ‘Kehre’ implícita na filosofia de Martin 
Heidegger” (arquivo electrónico in www.lusofonia.net, consultado em Janeiro de 2011). 
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do Ser como temporalidade. Ela é assim determinada por uma insuficiência ou impossibi-

lidade do Ser e Tempo: precisamente, a de inscrever o fenomenológico e o hermenêutico-         

-transcendental num pensamento da temporalidade e da história do Ser. Essa impossibili-

dade refere-se à percepção de que a verdade do Ser, o seu Evento (como evento histórico 

supremo e como ontologia genuína), não pode ser adequadamente captada na perspectiva 

única do Dasein individualizado e de uma analítica existencial. De resto, na primeira parte 

do Ser e Tempo, o horizonte da temporalidade é já explicitamente identificado com o 

escondimento ou impresença radical do Ser. Uma ontologia genuína e fundamental versa-

ria, em face disto, não coisas, mas esse evento temporal em que o Ser se mantém escondi-

do (e em que por outro lado se joga a libertação fenoménica da totalidade: cf SZ: §61). 

Mas a formulação dessa ontologia, de que a analítica existencial seria apenas a estrutura 

preliminar, não chega a produzir-se, e a discussão da temporalidade, na segunda parte da 

obra, é menos satisfatória que a promessa que traz associada.50 A modificação introduzida 

pela Kehre corresponderá então à intenção de passar de uma análise do Ser por meio do 

Dasein para uma análise do evento historial do Ser em si mesmo, como ocorre, por exem-

plo, no Da do Dasein, quer dizer, no “lugar” em que a dinâmica da ocultação e desoculta-

ção se joga, por assim dizer, como clareira fenomenológica. 

 Deve-se a insatisfação, assim, a que nem o ocultado nem o evento histórico do Ser 

podem aparecer (i.e., proferir-se) no contexto do Ser e Tempo. À superação dessa omissão 

corresponderia o “pensamento que abandona a subjectividade”, que revela (ao deixá-lo 

para trás) o limite do dizer metafísico; esse abandono é em si uma tarefa do pensar a que, 

porém, aquele dizer não pode prestar socorro (uma tarefa do pensar que é, por isso, a aus-

cultação da língua de abandono). Significa isto que essa experimentação se dá a conhecer, 

antes de mais, como conquista da linguagem pela qual reposicionar o acesso questionante 

do evento do Ser. Tal conquista é o próprio evento que, por um destino histórico particular 

e inexplicável (e, a princípio, alemão), permite o questionamento. Isto significa que a 

                                                
50  A terceira secção, nunca publicada, empresta no entanto o seu título à conferência aparecida em 1962 
e incluida em Zur Sache des Denkens (Gesamtausgabe, vol. 14, Frankfurt am Main, 2007). Para a história 
editorial-filosófica da “insuficiência” de Ser e Tempo, cf. Michael E. Zimmermann, “Heidegger’s ‘Comple-
tion’ of Sein und Zeit”, in Philosophy and Phenomenological Research, vol. 39, nº 4, Jun. 1979, pp. 537-560. 
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experimentação não tem precedente, que é desconhecida de todo o pensador prévio, 

incluindo os pensadores que estão na origem do questionamento do Ser, os pré-socráticos: 

«Desde a Antiguidade», com efeito, «o problema do Ser foi interpretado sobre a base do 

tempo de um modo totalmente ininteligível, e o tempo sempre foi relacionado ao sujeito» 

(KPM: 282-3). Por que razão? Porque os pensadores da grecidade não viram o enraíza- 

mento do seu pensar; porque o levantamento da questão do Ser é antes de mais um levan-

tar da questão da sua própria historicidade, no contexto da qual a interpelação do Ser só 

pode prorromper como dom de uma nacionalidade (Volkstum) ou de uma língua. Embora 

tivessem levantado a questão do Ser, como povo descoberto pela filosofia, e os tivesse 

conduzido um poder que os habilitava a encarar a totalidade no meio das coisas, os Gregos 

não viram a que ponto a grecidade era o veículo para o questionamento, a que ponto era 

contingente e histórico o poder de anunciar a questão (ibid.: 109). Assim, o primeiro 

“levantamento” (Aufbruch) da questão do Ser já foi uma queda no esquecimento do Ser, 

pela razão de que, de algum modo, se quebrou a solidariedade que liga a história do Ser ao 

evento da sua verdade na conformação histórica e linguística apropriada.  

 Que significa esse evento de uma língua do abandono, essa possibilidade destinal ou 

eleita da linguagem, conexa de uma pressão de desocultação do ser no extremo do nihilis-

mo? A essa possibilidade (dada precisamente a sua natureza de evento) é totalmente estra-

nha a tese da linguisticidade como garantia ontológica, segundo a qual, por exemplo, o 

estar ou não estar encoberto do Ser seriam ainda somente estruturas do Dizer (melhor, do 

Dito).51 Decerto, a linguagem é o que «garante a presença, respectivamente o Ser, na 

                                                
51  À maneira de apropriações de Heidegger convergentes com as directrizes hermenêuticas e estrutura-
listas que, sob a figura do chamado “linguistic turn”, insuflaram fôlego renovado nas ciências humanas na 
segunda metade do século XX. No centro da apropriação está H.-G. GADAMER, ao interpretar (por exemplo) 
o idiomatismo heideggeriano da «vinda à linguagem» (Zur-Sprache-Kommen) como uma estrutura ontologi-
camente enraízada de compreensão (paradigmaticamente, cf. Truth and Method, Nova Iorque, 1965, p 404: 
«a relação humana com o mundo é absoluta e fundamentalmente linguística»). Toda a compreensão, assim, 
objectivizaria uma linguisticidade fundamental da experiência do mundo: tudo o que pode ser compreendido 
é linguagem. Se, por exmplo, as ciências humanas, de modelo positivista, transcendentalista, fenomenoló-
gico ou mesmo marxista, se fundaram todas na intuição de que só no nível da asserção proposicional é que a 
linguagem, como tal, emerge verdadeiramente, a hermenêutica estruturalista encara os objectos das expres-
sões proposicionais como incluidos num horizonte já aí constituído (tratar-se-ia de saber se proposicional-
mente) no seio de uma “comunidade” linguística, cuja historicidade, descontinuidade ou heterogeneidade, 
embora deixada na sombra, forma a perspectiva tácita a partir da qual a experiência irrompe ou advém. 
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medida em que [é aquilo em que] algo aparece como existente» (UzS: 227). É em face 

dessa garantia, por exemplo, que o Ser tem casa. O ente só é haurido se, escrutinando-a, 

andarmos de um lado para o outro nessa casa — e essa andança ou deambulação é tam-

bém o presentificar-se do Ser enquanto aquilo, como podemos dizer, que percorre o seu 

recinto. Todo o andar de um lado para o outro, por onde for, é sempre um andar no inte-  

rior dessa casa — uma casa que não se tem porque em toda a parte estamos nela ou (já que 

no coração de uma metáfora est sempre um indecidível) que só é casa por ser toda a parte 

—, de tal modo que a deambulação parece constituir-se já como movimento primordial da 

presença: «quando vamos ao poço ou deambulamos pela floresta, já estamos sempre a per- 

correr a palavra “poço” e a palavra “floresta”, ainda que não pronunciemos essas palavras 

nem pensemos em algo da linguagem» (Holz: 286). O que se percorre na floresta, parece, 

não é a notação sobreposta do linguístico, mas a juntura em que o aparecer se mantém na 

sua coesão de linguagem (ainda que o aparecer fenomenal e o brotar pensado da lingua-

gem não sejam, como se recolhe, tudo o que em pensamento ocorre). Percorrer a palavra 

“floresta” significará antes que, de súbito, não se teve a palavra “floresta”; significa, por-

tanto, que se está sem palavras perante a linguagem. Mas isto é também, forçosamente, 

não estar no Ser. Percorrer “floresta” na floresta não é assim o percorrer de uma nem da 

outra, mas de um algures intermédio entre Ser e linguagem, «dois princípios que se atraem 

ao mesmo tempo que se repelem» (EzHD: 43). A questão deste intermédio talvez ainda 

não possa ser determinada, pois o algures a partir do qual ela é posta «ainda não nasceu» 

(UzS: 55); não é ainda linguagem, mas é já uma primeira presença da desocultação: o 

silêncio. A forma fenomenológica da permanência nesse algures é então a de uma escuta, 

                                                                                                                                             
Mesmo perspectivas de uma pura subjectividade transcendental e de independência da linguagem, como as 
de Kant ou Husserl, não estariam livres da objecção envolvida na tese da comunidade linguística, em parti-
cular no que respeita à anterioridade de uma restrição subjectiva, que torna a linguagem, não apenas possível, 
mas “válida”. Agora, é a linguagem que ocupa essa posição restritiva, é ela própria a restrição a priori do 
domínio transcendental, ao qual se substitui na garantia da emergência do mundo, como «processo único e 
particular de vida [que] [...] apresenta o mundo e em si mesmo desaparece». W. LAMMI argumenta que, se o 
“círculo hermenêutico” do Ser e Tempo, como modo ontológico enraizado de compreensão do Dasein, ainda 
poderia sustentar esta radicalização da hermenêutica “universal”, tanto o abandono da noção de hermenêu-
tica após a Kehre como a impossibilidade de conter o evento temporal da verdade no “círculo”, sugerem 
nada mais que a paradoxal superação do discípulo pelo mestre (“Hans-Georg Gadamer's ‘Correction’ of Hei-
degger”, in Journal of the History of Ideas, vol. 52, nº 3 (Jul.-Sep., 1991), pp. 487-507). 
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aquilo que o silêncio torna possível, o acto de uma pura indeterminação em que só advirá, 

por conseguinte, o que já é manifestação transformada do Ser e da linguagem. Ao que 

está por advir corresponde o ainda não nascido do algures que o encerra (e cujo ser, se 

assim podemos dizer, apenas fluirá da verdade a que dá nascimento). (Mas é certo que o 

estar sem palavras perante a linguagem ou as coisas pode ter outro nome: violência.)  

 No Ser e Tempo, o não ter palavras perante a linguagem é referido à derivação 

inautêntica da Gerede, a tagarelice ou chorrilho. O chorrilho não é mais que o próprio 

colapso da essência pré-linguística da linguagem, colapso em virtude do qual as palavras, 

o propriamente linguístico, absorve ou silencia todo o espaço da significação. Desta inau-

tenticidade, só a consciência como apelo (Anruf) — o qual procura o silêncio ou por ele é 

procurado (SZ: §34) — poderá chamar o Dasein a si mesmo. Mas, numa época em que a 

questão da verdade do Ser parece irromper radicalmente por via histórica, a exigência de 

um pensamento que vise o “presente estado do mundo” não pode ser satisfeita simples-

mente no apelo próprio da consciência, como forma meditativa do Dasein. Se, partindo do 

ser para a ele dirigir-se, quiser pensar o que permanece impensado no exterior da clareira 

tecnológica, tem ele de encontrar a sua forma renovada, a sua mudança domiciliária. Ora, 

o apelo da consciência, tornar-se-á, na década de 1930, escuta dos deuses, respectivamente 

escuta do poema dos deuses ausentes. Trata-se dos deuses que aguardam a completa 

aquisição da linguagem por eles fundada para desencadearem um “novo início”. Esta é a 

síntese que articulará doravante os temas da nacionalidade como lugar da historicidade do 

ser, do novo início da clareira e da reaquisição ontológica da políticidade. Mas o lugar da 

síntese é Hölderlin, que comparece como a voz do exilado do Ser, capaz, pela envergadu-

ra do seu exílio, de decidir quem somos historicamente e de, por meio do seu diálogo com 

os Gregos, abrir o evento destinal do “novo início” da comunidade. Na medida em que o 

desespero actual se deixa veicular na sua poesia, e na medida em que a Dichtung é a histo-

ricidade em si mesma, é nas palavras de Hölderlin que a História se repõe na sua essência, 

que o homem se põe a caminho do ser-do-homem.52 A intencionalidade que perpassa a 

                                                
52  Nas Beiträge, Heidegger alude aos "futurais", a comunidade dos que disseminam um novo entendi-
mento histórico (não-metafísico do Ser). Desses, foi Hölderlin o primeiro, aquele cujo poetizar mais profun-
damente penetrou no futuro e, portanto, de todos o «mais futural (der Zukünftigste)» (BzPh: 204). 
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Kehre percebe-se, no essencial, como a determinação do Poema de Hölderlin enquanto 

mediação apta a projectar futuralmente o incumprido da origem. Mas a directriz é forneci-

da pela percepção de um momento colectivo do Evento através da obra de arte, respectiva-

mente, através do Poema como essência da arte. É que, no seio do esquecimento do Ser, 

só o que está na boca dos poetas pode não esquecer (ou dizer a verdade como alêtheia). 

Por isso, enquanto tese da verdade como alêtheia, a obra de arte poética está intrinseca 

mente relacionada com a resposta histórica e colectiva do Dasein a um evento de apropria-

ção do Ser e do respectivo envio (Schickung) ao destino a que pertence primordialmente.  

3. Qual o significado desta absorção na obra de arte — no Poema, num sentido ontoló-

gico forte — de todas as exigências associadas a uma praxis? O Poema (ou a habitação 

que lhe corresponde) é aquilo em que a praxis se revela na sua inabsorção ao paradigma 

producionista metafísico da acção. Na sua matriz platónico-aristotélica, esse paradigma 

traduziu a acção num idioma da "produção", i.e., de uma teleocracia do princípio de razão, 

da "filosofia primeira" ou do primado teorético-contemplativo. Abriu-se assim o espaço 

tropológico 53 em cujas figuras extra-políticas (a ordem cósmica, o direito natural, a razão, 

a história, o bem, a emancipação, etc.) o pensamento político ocidental quis enraízar a 

acção. Foi como infinita reiteração deste esquema platónico que toda uma tradição da teo-

ria política chamou a si a tarefa de articular tais princípios primeiros e com eles conduzir a 

acção, os povos e as instituições ao seu acordo unitário ou sublime.54 Mas, uma vez reflec-  

tidas as consequências deste producionismo ontológico da acção e o seu prolongamento 

até ao presente, torna-se já impossível dissociar qualquer forma de acção ética ou política 

da técnica. A desconstrução heideggeriana da metafísica é suficientemente reveladora dos 
                                                
53  J.-F. LYOTARD, Heidegger and the Jews, Minneapolis, 1990, p. 76. 
54  É nesse sentido que se pode afirmar a confluência de categorias políticas e artísticas (ou pelo menos 
relacionadas ao domínio do "fazer") no coração da teoria política ocidental, e que justifica a percepção da 
teoria política, enquanto instância paradigmática do producionismo, como uma arte plástica, uma modelação 
mais ou menos violenta de um povo ou comunidade a um ideal (ou tropologia), esquema cuja persistência é 
talvez explicada pela sua habilidade em representar a violência e poder coercivo enquanto "direito". Trata-se 
daquela «força coerciva da lógica» de que fala Hannah ARENDT (1951: 468-74). É a tentativa de fazer im-
plodir este circuito tropológico da justificação, libertando a acção de fins pré-estabelecidos, que orienta a 
fenomenologia arendtiana da acção. De resto, assinalamos o tom voluntariamente arendtiano das considera- 
ções presentes, mas com isso realçamos o modo como a sua fenomenologia se inscreve ainda na extensão 
coerente da desconstrução heideggeriana.  



 96 

termos em que se deixa articular este problema, e, a essa luz, seria com efeito supérfluo 

operar no seio das divisões de que se impregna a imagem metafisica do mundo: as distin-

ções entre poiesis, praxis, technê e phronesis. É na medida em que estas divisões emer-

gem, enquanto tais, de uma única orientação metafísico-producionista, que se encontra 

bloqueado todo o acesso, por exemplo, a uma tradição ética ou filosófico-política nelas 

baseado, e de que se poderia esperar, no momento presente, servir de guia para a acção.  

 Parte das consequências da devolução originariamente grega do sentido da praxis à 

technê genuína do "desvelar poético" (que, como vimos, não é mais talvez do que uma 

instrução para a travessia do mito) é esclarecida se meditarmos que essa devolução não 

representa na origem — é inevitável assinalá-lo — uma realidade amorfa: na medida em 

que projectou tangentes deliberadas sobre a situação alemã dos anos de 1930, assimilando 

ao evento nazi o Evento de reposição destinal (anti-moderna e anti-nihilista) do próprio 

Ser, chama a si, inclusivamente, os aspectos menos amáveis ou francamente repulsivos do 

heideggerianismo. Se o abandono da analítica do Dasein particular e individualizado de 

Ser e Tempo (em cuja ontologia fundamental estrita cada Dasein individual estava imerso 

na possibilidade de se medir à sua verdade ontológica), abria desde logo a hipótese de con- 

figurações colectivas de apropriação da história do Ser, essa abertura de uma ontologia 

fundamental generalizada ou colectiva procedeu, na verdade, como uma objectivação 

sucessiva de particularidades cada vez mais “gerais”; é a este título que, na Origem da 

Obra de Arte, e mais explicitamente nos seminários que inauguram as leituras de Hölder-

lin, em 1935, a formulação da obra de arte (e da poesia como essência da arte) enquanto 

momento colectivo do evento da verdade, está já relacionada ao Dasein de um povo (o 

germânico) como aquilo a que, através dela, a verdade do Ser se deixa referir. O poetizar é 

a «voz de um povo» (EzHD: 43), a sua Ursprache, o evento de abertura à receptividade do 

destino próprio e à inauguração da sua essência. O Dasein histórico é aquilo que se assim 

se institui quando, num limiar do tempo, o poeta enraíza a herança que a torna possível, o 

tempo-espaço da novidade absoluta desvelada no Poema.55  Mas o evento de reposição do 

                                                
55  «Sempre que a arte [como poema: Dichtung] acontece, [...] um abalo atinge a História, a História tem 
início ou volta a iniciar-se. [...] A História é o relegar [Entrückung] de um povo ao que como tarefa lhe é 
dado, enquanto que inserção [Einrückung] no que lhe é co-dado» (Holz: 64). E tambem: «A Poesia institui o 
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colectivo nacional no seu destino próprio e na sua verdade ontológica pressupõe, no entan-

to, a coesão primária do poema com o conceito e o Estado, o "pôr em obra" (ins Werk 

setzen) dessa verdade, a que correspondem respectivamente as figuras dos fundadores e 

dos preservadores. Assim tutelada, a technê unitária (diríamos: hypsipolis-apolis e prome-

taica) que se pensa como acção pós-metafísica autenticamente política, não conhece 

outros modos que os da fundação e da preservação, referidos ao plano, de inspiração 

romântica, de uma autoctonia da desocultação do Ser a traduzir nos valores miticamente 

preparatórios da "terra" e da "língua".  

 Mesmo no plano desta particularidade mais geral, é ainda porém de um entendi-

mento da essência histórica do Dasein que se trata. O Ser e Tempo fechava com a nota de 

que «o conflito [Streit] a respeito da interpretação do Ser não pode ainda ser resolvido, 

porque ainda não foi sequer suscitado» (SZ: 437). No “momento do mundo” de 1930-40, é 

precisamente essa suscitação (o destino do Dasein universal e a decisão última sobre o 

Ser) que está em jogo na emergência da germanidade e na Alemanha como a «mais meta-

física de todas as nações» (EM: 41). Hölderlin é, nesse contexto, o poeta dos alemães, não 

porque o destino que dele procede seja em si alemão mas porque, se um destino dele pro-

cede, isso é questão que, naquele momento do mundo e em face do nihilismo, diz respeito 

aos alemães como sua tarefa autenticamente política.56 Como porém a História não costu-

me esperar pela sua fundação (nem pela reunião dos fundadores aos executores), é já em 

curso de decisão que ela comparece nas palavras que abrem o semestre de Verão de 1941: 

«História significa aqui, ainda que, mais uma vez, à primeira vista apenas arbitrariamente, 

o evento de uma decisão [Entscheidung] acerca da essência da verdade» (Grund.: 21). Isto 

é: a guerra é a decisão “anteriormente não suscitada” relativa a um advento (greco-)germâ- 

nico do Ser e, nessa medida, o cognatum da missão poética. Que a guerra exprimisse essa 
                                                                                                                                             
Ser. A poesia é a linguagem originária de um povo. Acontece nessa linguagem o abrir-se junto de entes que 
por ela se abrem. O homem, como consumar dessa exposição, é historial; ele não tem uma “História” senão 
enquanto que, e porque, é historial. A linguagem, longe de ser uma invenção produzida no decurso de uma 
história criativa da cultura, é antes o chão de possibilidade da própria História» (HH: 74-5). 
56  «Como Hölderlin é tudo isto em toda a latência e dificuldade, poeta do poeta ao mesmo tempo que 
poeta dos Alemães, ele ainda não deveio potência da história do nosso povo. E como ele ainda não o é, é 
necessário que o devenha. Contribuir para isto é “política” [...] e a um ponto tal que aquele que chega a 
conseguir algo neste âmbito não tem já necessidade de discorrer sobre o “político”» (HH: 213-4). 
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única missão indivisa mostram-no, apesar de si mesmas, estas linhas ulteriores e (como 

dizer?) alusivas: «Quando se depararam com a morte, esses jovens alemães que conhe-

ciam Hölderlin decerto experimentaram e pensaram algo muito diferente do que habitual- 

mente se tomava como a atitude germânica típica» (UH: 339). Colige-se que na guerra se 

podia morrer do lado de Hölderlin, ou, para o formularmos sem concessões, que Hölderlin 

também mata. Os heróicos jovens leitores de uniforme (talvez seus alunos) que Heidegger, 

no pós-guerra, distingue do Movimento que os levou à morte, e que encarnam aquele 

nacional-socialismo ideal que nunca foi de molde a extorquir-lhe apostasias veementes (cf. 

Pöggeler 1963: 272; Wolin 1991) reconhecer-se-iam face à morte, no fundo, como as figu- 

ras do risco e da decisão que havia de conduzir o Ocidente ao seu novo início.57 No semi- 

nário de 1941, o Dasein já não é identificado com a germanidade mas com a "Humanida- 

de ocidental", transposição que tornava significativo para todo o Ocidente o “envio holder- 

liniano” dos alemães ao seu destino (e decerto os punha a combater pelos seus inimigos): 

«Ao falarmos de “seres humanos”, aqui e ao longo destas reflexões, visamos sempre a 

essência do ser humano histórico a cuja história nós mesmos pertencemos: a essência da 

humanidade ocidental [abendländischen Menschentums]» (HHdI: 43). Na posteridade da 

guerra e a partir da Carta, fala-se já do homo humanus, do Mensch ou do Sterblichen, o 

ser-mortal, figuras que, sucessivamente colocadas na clareira da indigência, constituem, 

no fundo, a mundialização progressiva da germanidade decaída e da truncada mors trium-

phalis dos jovens poetas. Na conferência ...Poeticamente Habita o Homem... (1951), já 

não há nomeação dos alemães e a transposição é completada: «Quando Hölderlin fala do 

habitar, tem em vista o carácter básico da existência humana [den Grundzug des mensch- 

lichen Daseins]» (VuA: 193). A pátria transposta é agora «a desse habitar histórico [que] é 

a proximidade do Ser» (UH.: 338). A transposição comporta, aparentemente, uma despoli- 

tização crescente; mas, parecendo menos “política”, mais se revela como tal, pelo silêncio 

abrupto a que vota a questão nacional. A derrota da “missão” histórica alemã aparece já 

como evento metafísico, não pela catástrofe do Nazismo, agora caracterizado como o 
                                                
57  A anterioridade da oposição de Heidegger a um regime cujo carácter nihilista já na década de 1930 
não podia ser ignorado, e a tese de que tal oposição se enquadra nos termos de um apelo à "verdade" contida 
no nazismo, mas por ele atraiçoada, deve-se a LACOUE-LABARTHE (1987), com o qual nos resta concordar.  
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surto extremo do nihilismo tecnológico (a par do Americanismo e do Sovietismo), mas 

por ter sido essa catástrofe, no fundo, puro anonimato do Poema na sua morte, e assim 

também revés e catástrofe do advento do Ser (adiado agora para daqui a trezentos anos). 

 A transposição sucessiva da designação “natural” de Dasein, primeiro à germanida-

de e depois ao homo humanus (que “passou ao lado” do advento greco-germânico do Ser e 

para quem a guerra, por fim, “nada significou”),58 ao mesmo tempo que generaliza ou 

mundializa o legado do poema hölderliniano, generaliza também um puro anonimato em 

que se conserve intacto, na medida em que, precisamente, o homo humanus é aquilo que 

não tem nome ou ainda não existe. Assim, no ensaio “Para quê poetas?” (Holz: 269-320), 

é na pura deserção do humano que o poeta, fazendo questão de si mesmo e do seu trabalho, 

faz questão da sua herança. É este trabalho que satura toda a significação do dürftige Zeit, 

que Hölderlin define na elegia Pão e Vinho como um entretanto (Indessen): 

                      Entretanto, por vezes me parece  
Melhor dormir do que assim viver sem companheiros,  
Assim ter de esperar, e o que então fazer, e o que dizer, 
Não sei, e para quê poetas em tempos de indigência? (SW: 94)  

O fazer questão do seu trabalho, no entretanto da indigência, exprime-o o poeta na forma 

de uma alternativa: a inclinação para dormir é contraposta à expectativa amistosa do Com-

panheiro. Parece já uma resposta à questão (e uma dissolução da alternativa) a qualifica- 

ção, pouco antes enunciada, do poeta como um daqueles «sacerdotes sagrados do deus do 

vinho/ que viajavam de terra para terra na noite sagrada» (ibid.). No poema de Hölderlin, 

no entanto, esta resposta é heteronímica, não provém do eu lírico, mas, do tu mencionado 
                                                
58  «Que decisão resultou da 2ª Guerra Mundial, se omitirmos as terríveis consequências que trouxe à 
nossa Pátria, a cisão que a atravessou? Essa Guerra Mundial nada decidiu, se usarmos aqui “decisão” em 
sentido tão alto e vasto que ela remeta tão só ao destino da essência da humanidade sobre a terra» (WhD: 65). 
Nestas palavras repulsivas (que decisão "alta" e "vasta" poderia ser esperada de uma guerra?), está apesar de 
tudo contida uma paradoxal e decerto recalcitrante apofasia do nazismo. Nada se decidiu, não porque a Ale-
manha tenha perdido a Guerra, mas porque uma forma de nazismo a ganhou. É, com efeito, nos termos que 
servem a uma crítica do projecto nihilista do nazismo que Heidegger se refere à América, «aquela forma de 
nacionalismo fundada sobre o poder tecnológico» (Four Seminars [Seminare], Bloomington, Indiana, 2003, 
p. 55), o que desoculta a América como o sucesso que não coube aos nazis (de resto, a intuição desenvolvi- 
da por Philip K. DICK em The Man in the High Castle; cf. The Shifting Realities of Philip K. Dick. Selected 
Literary and Philosophical Writings, Nova Iorque, 1995, p. 97) Os EUA aparecem aqui como a consumação 
do projecto nietzscheano-nazi e o lugar da verdadeira desocultação da tecnologização ontohistórica.  
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no início da estrofe: «Mas eles são, dizes tu, como esses sagrados sacerdotes». É já a voz 

do Companheiro, por conseguinte, que salva o poeta da tentação do sono, da inclinação 

que é, em si, o segundo entretanto dentro da indigência do tempo presente. É o salvar-se 

desta inclinação, pela voz do Companheiro, que restitui ao poeta o seu papel, que ele  

cumprirá viajando de terra em terra na noite sagrada. A noite sagrada que a voz do Com-

panheiro incita a atravessar59 é aquela indigência tão grande que «já não pode notar que a 

ausência do deus é uma ausência» (Holz: 248). O companheirismo, que é só uma voz, não 

está assim instituído, nem numa presença (do humano) nem numa ausência (do deus): ape-

nas ecoa num abismo. O que há a saber desse abismo e do seu entretanto (eis o conteúdo 

do apelo) é que ele tem de ser experimentado e suportado, que esse experimentar exige 

quem dele se aproxime. É nesse algures infrequentado do Poema que o próprio idóneo da 

humanidade, na sua essência histórica, se faz questão para si mesmo por meio da questão 

do poeta. O homem é ainda questão posta a si mesmo porque está num algures a que não 

corresponde a sua casa. Esse algures só a posição do poeta o determina. Ali onde o poeta 

está é onde se decide quem é o homem e onde deverá ele habitar. Ou seja, antes do nome-

ar poético, não está dito quem é o homem, nem a sua conversa pode começar. O poema 

diz respeito, pois, a uma humanidade ainda não nascida (ungeborenes Menschengesch- 

lecht [UzS: 70]). De que fala, de resto, o adágio que dá o homem como habitando poetica- 

mente, senão do tempo em que dele se diga que, por fim, está posicionado na História pela 

qual será nascido? (A loucura de Hölderlin diz bem a que ponto o estar no limiar de uma 

decisão sobre o nascimento do homem envolve o grande risco da sua destruição própria. A 

mitografia de Hölderlin significará também o pôr a descoberto o que a loucura obstruíu, 

notificar aquilo que, se não fosse a loucura, levaria o caminho ao seu termo).60  

                                                
59  Afastámo-nos aqui totalmente da leitura heideggeriana deste passo, ao interpretarmos o Companheiro 
hölderliniano literalmente, como um philos e não como o "deus". 
60  Para a crítica da leitura idealizante de Hölderlin, que detecta geralmente uma insensibilidade aos 
aspectos “empíricos” ou “antropologizantes” da poesia (como o amor, a perda, etc.), a que Heidegger não 
parece atribuir qualquer papel no jogo de ocultação/ desocultação da história do Ser, cf. John D. CAPUTO, 
Demythologizing Heidegger, Bloomington, 1993; Véronique FÓTI, Heidegger and the Poets: Poesis, Sophia, 
Techne, Londres, 1992; LACOUE-LABARTHE 1987. Os dois últimos autores tentam a exploração de uma ética 
e poética pós-heideggerianas suportadas na figura de Celan. O tema dessa poética seria o do testemunho da 
catástrofe, da intolerável da História e da perda irremediável. O testemunho (interpretamos) apresentar-se-ia 
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4. Neste algures, reconnhece-se, sem grande esforço, o mesmo mediano, o entre que é 

cruzado pelo trágico. Reconhecer-se-á também o óbvio: que ao Poema assiste um destino 

mítico, pois aquilo que não é do domínio dos homens ou dos deuses, o algures entre o ser 

e a linguagem que é também o lugar da História, não comporta qualquer ambiguidade: é o 

Mito.61 Já sabemos que o mito é a essência da política, é aquela deserção da polis vindo da 

qual o político se torna pensável. Aí confluem, confundindo-se, poema, tragédia e mito 

(mas assiste talvez à tragédia o privilégio de revelar a natureza desse mito de que a políti-

ca decorre). No Heidegger final, o mito é cruzado pelo anonimato puro da humanidade 

ainda não nascida. É neste sentido que ele está intacto: ele já não pressupõe uma precedên-

cia de si mesmo, na forma, por exemplo, de uma nacionalidade, povo ou língua. Nos anos 

de 1930, nenhum Dasein individualizado igualava a relação à verdade ontológica própria 

do Dasein de um povo, excepto o do poeta (Hölderlin), que funda ou desvela essa verdade, 

o do pensador (Heidegger), que a articula conceptualmente e a torna compreensível, e o do 

herói (em 1933, o Führer), que funda o estado ajustado à essência poética desse povo. O 

interdito da terceira figura no pós-guerra significará o bloqueio de uma das conexões 
                                                                                                                                             
como alternativa a uma poética da preservação (Bewahrung) heideggeriana, i.e., da «filiação [de um povo 
histórico, de uma comunidade de preservadores, dos "futurais"] na verdade cujo evento é a obra» (Holz.: 55). 
Para a questão de um ethos poético do nosso tempo terá valor emblemático a declaração de Adorno, de que, 
após Auschwitz, a própria possibilidade da poesia está sob caução. De modo que esse ethos é indissociável, 
ou de Auschwitz ou do facto de que uma das coisas que o nosso tempo tornou prodigamente possível foi o 
pronunciamento de um conjunto de impossibilidades. (Em boa verdade, esta última proposição só exprime a 
condição de um tempo em que todas as possibilidades foram abertas, em que o impossível passou a contar.) 
Mas a declaração de Adorno não apenas desabona a grande poesia testemunhal de Celan; também situa a 
poesia como aquilo que só existe enquanto um conjunto de possibilidades se mantém fechado (mas que 
deverá ser exaurido no modo histórico). Neste sentido, as possibilidades realizadas pela poesia ou estão sus-
pensas de um critério histórico ou ela é o modo normal de expressão da ausência desse critério. (Para Hei-
degger, é claro, a História está suspensa da poesia, que a preserva.) 
61  Repercute aqui a tese de LACOUE-LABARTHE (2002: 135ss.) do Mito como conteúdo objectivado do 
Poema ou do poemático. Está ela, entretanto, no centro da troca que, após a publicação de Manifeste pour la 
Philosophie, opôs Alain Badiou e Lacoue-Labarthe. Propugnando contra um declarado “fim da filosofia”, 
Badiou reitera a necessidade de repetir o gesto platónico fundador de repúdio ou exclusão do Poema e decla-
ra encerrada a «idade filosófica dos Poetas», i.e., a época em que, de Nietzsche a Heidegger, numa inversão 
do gesto platónico, a poesia se fez obra de pensamento e de novo ocupou o lugar da línguagem em que 
passou a ser possível exercer uma proposição sobre o ser e o tempo (BADIOU 1989: 49-58). Lacoue-Labarthe 
assinala porém que o poema é apenas e só (e de novo) o mítico (ibid.: 52ss.), mas, na objectividade mítica 
do Poema heideggeriano, está em causa, na verdade, o retorno, já temido por Platão, do teológico-político, 
cuja inscrição histórica é sempre questão posta à possibilidade do filosófico-político. 
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fundamentais da tarefa do pensar e a sua redução a um tipo especial de leitura de poesia; e 

neste sentido, a Gelassanheit, i.e., o anoni-mato final da tarefa do pensar, pode ser tomada, 

com efeito, como a serenidade que há em não ter que fundar estados. Que estatuto tem o 

poema como acção consolidada? Nele nunca houve divisão, o que, em termos hegelianos, 

chamaríamos trabalho da liberdade. O Poema não conhece outra condição que a de estar 

intacto. O seu carácter intacto refere-se ao facto de ele não ter outra existência que a de 

um entretanto, se quisermos, de um dispositivo de temporalidade. Como aquilo que está 

acabado e interpretado, dele brota permanentemente o novo arranjo de inteligibilidade do 

mundo. No abismo de negações (do deus e do homem), ele é a única integridade capaz de 

certificar a autentificação do tempo, que é sempre autentificação futural, que ele prepara 

pelo acto de deter no seu intacto o fluxo de negações do presente. Mas, perdido o caminho 

da mediação ou da figuralização da sua potência, ele é tempo detido e insalvável para a 

promessa futural que lhe cabia cumprir. Resta-lhe, pois, ser actualizado num presente 

ainda sem nascimento de humanidade e sem nacionalidade que o sustente. É esse o seu 

anonimato ou o seu silêncio, a que corresponde a figura da serenidade.  

 No Heidegger final, preserva-se intacta a convicção de que pertence ao modo poéti-

co de desocultação a prerrogativa de nos libertar do tecno-nihilismo. Mas o conteúdo da 

desocultação poética sofre uma mudança, se a compararmos com a dos anos de 1930; a 

matriz resolucionista (ou confrontacionista) dá lugar à noção de uma co-responsabilidade 

ou um "deixar ir", de um novo modo de relação à physis tecnicizada, a que corresponderá, 

por exemplo, a tradução tardia de technê por Sichauskennen (VuA: 154), nome que envol-

ve a noção de uma esperteza, de um saber “orientar-se”, de um tal saber estar entre os 

entes que se é apto a deixá-los aparecer no próprio mundo, a governar o seu trazerem-se à 

“clareira”. Trata-se de um sereno aproveitamento da armação tecnológica, na medida em 

que a meditada apropriação desta última poderá ainda apontar para um retorno ao habitar 

poético (o que é dito com palavras de Hölderlin: que no maior perigo cresce a salvação 

[VuA: 129]). No essencial, há ainda aqui o sentido patente de uma reabilitação da poiesis 

como estrutura do Evento. Este não abandona a atmosfera rarefeita do Poema. Mas, se ele 

é a libertação do não-pensado da temporalização do Ser, se ele é o que cancela o eterno 
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não saber pensar o Ser, o que significa pensar o Ser sem a medida deste não saber pensá-      

-lo? A este respeito, não terá havido no heideggerianismo outro apelo ou indicação que o 

da incorporação ek-stática do pensar, uma mística da acção, que a terminologia do pós-

guerra recolhe sob a forma do “pastoreio”.62 Mas a pergunta tem outra face: que significa 

realmente não saber pensar? Que não houve ainda (contra toda a evidência) produção do 

real, que só pode dar-se no modo da alêtheia? E que significa verdadeiramente uma pro-

dução inautêntica do real, por exemplo, uma dor inautêntica? E se, da mesma forma, o não 

saber pensar concretizou-se na forma de modos históricos de informação e reprodução do 

real, que modos de concretização se encerram na detenção do Poema, que não surge assim 

senão como o não saber que fazer com a História, e que é, em si, por essa razão, o lugar 

de um esquecimento de que só não se dirá ser mais radical que o do nihilismo tecnológico 

porque lhe é co-substancial: o do esquecimento do político vivo.63 

 É mera rotina assinalar que o poético, como tese que responde pelo momento funda-

cional do político, é sempre potenciado numa crise, que ele exprime uma tentação sempre 

pronta a tomar a dianteira em tempos de indigência. A questão que nisto se dá a pensar 

não é já heideggeriana mas, como podemos dizer, ocidental: trata-se, não apenas do ponto 

a que o poético constitui o desvelamento da essência do político, mas sobretudo da unida-

de de pressuposto segundo a qual o político é ou deve ser conduzido pelo poético, que o 

político tem a necessidade de se constituír com recurso à intriga poética, que o Poema é a 

co-presença do político à sua potência intacta. A única evidência libertada nessa questão é, 

porém, objecto de uma instauração negativa, como podemos dizer: é que atribuír ao Poe-

ma o estatuto de única alternativa histórica viável significa que a política já é, a todo o ins- 

tante, a impossibilidade mesma do mito fundador e, nesse sentido, a impossibilidade de si 

mesma. Neste paradoxo, há o transtorno da recondução do político ao mítico-poético. Em 

                                                
62  Apesar de não se identificar com a Ereignis heideggeriana, cabe aqui evocar a análise deleuziana do 
evento, que não é fixável por nenhum conhecimento ou nome, e em que se conclui a impossibilidade de 
conceber o seu “tema” ou “conteúdo” (G. DELEUZE, Logique du Sens, Paris, 1969, p. 11ss.). 
63  Da mesma forma, por exemplo, que o "entre", o lugar do pastoreio, longe dos homens, é talvez o 
supremo produto do ocultamento tecnológico, o mito ocidental da dispersão da humanidade, que se denuncia, 
a partir do seu próprio ocultamento, na forma patológica do pânico da multidão. Onde não apareça na forma 
da sua dispersão ou do seu êxodo, como nas cidades europeias, a humanidade aparece como monstruosa. 
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princípio, a infiltração mítica do político deve-se ao facto de nela se preservar uma decisão 

relativa ao deplorado carácter disperso da comunidade. O mito conserva essa decisão por-

que representa, para a História que ele mesmo institui, a recaptura permanente da origem 

em cuja perda e dispersão a História, por assim dizer, se aposta.64 Mas o mito, neste senti-

do, não é tanto aquilo de que a História é o devir, a origem, mas aquilo de que esta última 

se reconhece como História, o reenvio a que ela sujeita a totalidade de significado que 

nela, por assim dizer, toma lugar permanentemente. Por esta razão, a História não pode 

apreender-se a si mesma no seu devir senão sob a forma de uma crise do mito de que ela 

se reconhece como instituição, mais precisamente, como a sua despotenciação. Essa crise 

é permanente na medida em que é permanente a inconformidade da História ao acto da sua 

fundação; e o topos platónico da retenção dos fazedores de mitos às portas da cidade, 

esclarece bem a que ponto essa inconformidade é, no fundo, uma desforra da História. É 

certo que toda a queda histórica recai numa significatividade cuja conta não pode ser dada 

pelos factos, cuja reiteração, à maneira da tarefa de Sísifo, comporta, com o tempo, o 

grande esquecimento do seu significado original. Mas nisto, em contrapartida, se revela o 

elementar mítico enquanto incapacidade de se realizar integralmente na forma histórica de 

cuja origem, não obstante, se reclama. É por isso que a História, no reenvio mítico de cada 

um dos seus desenvolvimentos, não pode deixar de se apresentar a si mesma sempre numa 

configuração de irreconhecimento. Mas é, por outro lado, porque o Mito não se compro-

mete e se recusa dissolver na História, e porque se mantém coeso na imunidade de uma 

História que é sempre incontrolada profusão de ficções, que ele pode reclamar em seu 

favor a promessa que a comprometida ficção do fazer histórico não cumpriu. É nesse sen-

tido que o mito, que só abre o campo uma vez, e que é, na verdade, acto único de abertura 

de um devir, só se mantém enraízado na História na forma de uma revogação ou, o que é o 

mesmo, de um julgamento.  

                                                
64  J.-L. NANCY di-lo de outro modo, ao suscitar a questão do "mito interrompido", isto é, o fim da narra-
tiva que constituíu o político na sua essência (desde Platão) e assim também o fim do político enquanto tal. 
A razão pela qual não se pode opôr a um mito constituído outro mito, que responda pelo novo início, é que a 
ideia do mito «concentra só por si toda a pretensão ocidental a apropriar-se da sua própria origem, de 
roubar-lhe o seu segredo, de modo a identificar-se, por fim, de modo absoluto, em torno da sua própria 
proferação e do seu próprio nascimento. [...] Nesse sentido, já nada temos a ver com o mito» (p. 117-8)  
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II 

UM ANTIGO MAS DURADOURO DIFERENDO SOBRE A FORMA DA CIDADE 
 
 

One loses one's classics. [Pause] Oh, not all. 
[Pause] A part. [Pause] A part remains. [Pause] 
That is what I find so wonderful, a part remains, 
of one's classics, to help one through the day.  

Samuel Beckett, Happy Days 

 

 1 Prévio: a  filosofia política e a sua contrapartida trágica 
 
1. Quando acima falámos do espaço tropológico a partir do qual o pensamento filosófi- 

co, desde a sua incubação clássica, quis informar a acção (o bem, a razão, o direito natural, 

a comunidade discursiva) não retirámos uma conclusão: ele revela a que ponto a filosofia 

(e translatamente a penetração filosófica do devir histórico) se institui como recepção de 

um Poema, de um singularidade de sentido que impõe uma escuta e nisso faz mover. O 

Bem a Razão como objectivações de pontos de vista extra-históricos, são eminentemente 

mitico-poéticos. É por isso que o cânone de uma ruptura entre o mítico e o filosófico não 

pode ser aceite sem reservas. Em face do seu prolongamento mítico, a filosofia quis, no 

entanto, dialectizar esta figuras, para tudo dizermos, exprimi-las em protocolos a que foi 

afectado o pensamento da acção: numa palavra, a filosofia é a tentativa de dramatizá-las, e 

a idade filosófica do Ocidente pode ser vista como a tentativa de fugir à incubação mítica 

original pela sua transformação em drama, isto é, pelo pôr em acção da História através da 

possibilidades de conformação da acção inerentes ao Poema. A idade da razão, neste senti-

do, não foi mais do que a idade do drama. A objecção fundamental a que o Poema heideg-

geriano está talvez sujeito é, neste sentido, a de que a percepção de uma exaustão real na 

idade do drama (a que ele chama metafísica), e a sua completa penetração das estruturas 

do existente, devam dar lugar a uma reactivação do Poema original, e não a uma forma da 

efectivação do existente que aprenda ou, pelo menos, não recue em face do que aconteceu 
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pelo meio. No presente capítulo, revisitamos a cena primitiva desta transação entre o 

poema e a filosofia. 

 É famosa a tese de que a obsolescência da tragédia clássica encontra o seu marcador 

histórico na emergência do socratismo. Quando quer dar conta desta obsolescência, Nietz-

sche indicia principalmente Eurípides: foi às suas mãos que a tragédia morreu, que Diony-

sos foi escorraçado da tragédia. O cadáver da tragédia está agora preservado na nova 

comédia ática de Menandro e Filemon, o emblema comemorativo da sua agonia e degene-

ração (Nietzsche, GvT: 77). Porém, Nietzsche não diz que foi Eurípides quem matou a 

tragédia; quem a matou foi o poder daimónico (nem apolíneo, nem dionisíaco) de que ele 

era a máscara: um poder daimónico chamado Sócrates, que moveu a sua guerra a Diony-

sos pela boca de Eurípides (ibid.: 85). Com efeito, não corria em Atenas o rumor de que o 

filósofo assistia Eurípides na composição dos seus dramas? Esse terá sido o expediente 

com que o Socrático, prevalecendo sobre o Dionisíaco, sacrificou a tragédia e pôde triun-

far sozinho no palco que pertencera a esta última.  

 O presente capítulo retira a sua justificação desta fábula nietzscheana: encontramo-la 

repleta de significado —um significado que Nietzsche ou não reconheceu ou de que não 

retirou consequências, grandemente porque a sua plena exposição exigiria, antes de mais, 

o detalhado confronto com a literalidade e, mais ainda, a superfície do texto platónico. 

Para a apreensão desse significado será necessário, antes de mais, restituir ao diálogo 

socrático e, em geral, à invenção socrático-platónica da dialéctica (o “alado pensamento” 

que transita na relação de um para um), o seu significado formal, respectivamente o seu 

parentesco voluntário, não com o poema, a cargo do Coro, mas com o aspecto propria-

mente dramático da tragédia cénica: o âgon argumentativo a cargo dos prosopa. Esse grau 

de parentesco é necessário ao sistema de finalidades de que se reclama o diálogo socrá-

tico-platónico. Trata-se de abrir no seio da estrutura trágica, mais precisamente da conven-

ção comunicativa que lhe é co-substancial (o âgon argumentativo), o ponto de implosão a 

partir do qual resgatar toda a direccionalidade trágica daquela estrutura para a possibilida-

de ética que ela interdita ou oculta: a da felicidade. Que, por exemplo, os primeiros diálo-

gos platónicos sejam justamente conhecidos como “aporéticos”, dá conta sucinta do facto 
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de que a subversão socrática do âgon trágico — essa subversão que ele pratica naquele 

palco da ágora de onde, havia pouco anos, por decreto de Clístenes e com a edificação do 

Pnyx, o teatro fora expulso —, ainda que seja certo que tais diálogos não acabem mal, não 

se encontrava ainda na posse plena das finalidades alternativas e, sem dúvida, da ordem de 

valor em nome das quais se arrogava o direito de usurpar a estrutura agónica trágica para, 

por assim dizer, confrontá-la a partir do seu interior.  

 O domínio a que se referem essa abertura de possibilidades não trágicas na mimesis 

socratico-platónica do âgon trágico, é o da política e da cidade. Isto significa, imediata-

mente, que a subversão platónica do âgon trágico implica a extraordinária homenagem de 

reconhecer na tragédia aquilo a que, como domínio de significado, ela tem de ser referida 

(e só isso poderia motivar a ordem de expulsão dada aos poetas): que o que ela diz é do 

mais profundo significado para o destino da cidade e da vida comum. Mas esse reconheci- 

mento não é meramente piedoso: ao contrário, na medida em que se apropria da caracterís- 

tica formal do âgon trágico, Platão reconhece na objectividade dramática da tragédia céni-

ca, na sua acção própria (o âgon), a perfeita lucidez a respeito da situação ética a partir da 

qual pensar o político. É isso, de resto, que torna tão perigoso a tragédia: que, partindo da 

identificação absolutamente bem sucedida da situação de partida, persista inscrever nela a 

necessidade de uma situação de chegada que, do ponto de vista da filosofia nascente, não 

pode senão estar sujeita a uma objecção permanente. A essa situação de chegada podemos 

chamar o silêncio do herói, a impossibilidade de retorno ao aparecimento do saber. Trata-         

-se enfim, para Platão, de não perder a tragédia como premissa ética e, ao mesmo tempo, 

de não perder a felicidade. Na presumível impossibilidade desta reconciliação, está todo o 

dilaceramento (que dois mil e quinhentos anos de política, religião, poesia e comentário 

não bastaram a suturar) do platonismo. O produto dessa conciliação, quanto à linguagem, 

é aquele hibridismo assinalado por Aristóteles ao atribuir ao platonismo um algures entre 

a poesia e a prosa. Faltou dar-lhe nome e situá-lo: trata-se do drama e é um lugar parcial-

mente ausente da linguagem.  

2. É devida, neste ponto, a relação com as preocupações que nos moveram no primeiro 

capítulo. Apontámos ali a tese de uma mutação na estrutura do ser-no-mundo, a desloca-



 108 

ção histórica de uma proximidade do ser para uma pergunta pelo Ser, consequentemente, 

de um para outro regime ético, da praxis poética para o logos filosófico, do paradigma 

trágico para o plano dos saberes fundados na repartição técnica e epistémica do existente, 

um complexo superiormente delimitado pela especulação ontoteológica e, inferiormente, 

pelas epistemes locais a que podemos fazer remontar a fundação das pragmáticas humanas 

(a moral, a ética, a política) cuja revisão e resposta histórica contemporâneas podemos 

encontrar nas chamadas Ciências Humanas. Na distância que, de acordo com esta tese, 

medeia duas faces do morar humano, a trágica e a metafísica, o ethos primordial e a histo-

rialidade do idóneo humano, de que era guardiã a praxis trágica, sofre agora a mediação 

impossível do esquecimento e a interposição de uma nova condição do agir incapaz de 

reconhecer a unicidade fundamental do humano como actualitas e da physis como potên-

cia, a que a tragédia clássica ia buscar a sua estrutura essencial. Aquilo que na tragédia 

clássica permanece indiviso65 já a filosofia o reconhece apenas na sua forma cindida. É a 

esta primordialidade — que, sem dúvida, sente numa ambivalência insuportável — que a 

filosofia da idade clássica, para poder suportar essa ambivalência, oporá o seu gesto 

discriminador, isolando as dimensões nela justapostas ou privando-as da sua afinidade 

essencial. O insuportável é precisamente o que se faz sentir como “trágico”, como aquilo 

que mantêm valentes todas as contiguidades do mundo sem poder pertencer a nenhuma, a 

não ser à contiguidade final do Nada. Na filosofia clássica nascente joga-se, pois, uma 

decisão grega que é (ainda segundo a percepção de que fizemos eco) menos grega mas 

destinalmente ocidental: a decisão de supressão da impossibilidade de univalência do exis-

tente e o seu reenvio às determinações de uma relação à verdade. Nesse trabalho de supor-

tação, uma parte significante da experiência tem de ser denunciada ou exibida na sua 

exterioridade do trabalho da verdade e do novo ordenamento que ela funda.  

 Na migração do insuportado “ethos primordial” para o logos supressor da filosofia, e 

na determinação de um homem que age e interroga como prescrição de um “regime” de 
                                                
65  Mas permanece indiviso na tragédia enquanto que esta é ainda referida à sua unidade mítica: uma 
unidade de experiência, linguagem e acção. Em Heidegger, a distinção entre mito, poesia e tragédia perma-
nece irrelevante. Daremos razões, em breve, para repudiar esta posição (cf. infra, cap. IV). Nem entre mito e 
tragédia existe essa identidade, nem a distância que separa a filosofia do mito é menor do que aquela que 
separa este último da tragédia cénica. 
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verdade, a interrogação sobre o que é, é imeditamente esquecimento de uma relação origi-

nária à verdade; a interrogação não supõe simplesmente o esquecimento: gera-o. Na figura 

emergente do filósofo, esse que assim ensina a interrogar, devolver-se-á então a figura do 

homem entrado no esquecimento de si. Mas há nisso um postulado histórico a decifrar, na 

medida em que àquilo que assim emergiu se reporta o ciclo de pensamento de cuja culmi-

nação a nossa actualidade prestaria testemunho e perante o qual o nosso “futuro” significa- 

ria a dissolução da decisão que o fundou (o que significaria, como se qualquer decisão 

histórica se jogasse sempre neste espectro binário, a oportunidade de uma desocultação do 

sentido do trágico, à maneira de um retorno do recalcado).  

 Apontámos também a tese de uma essencial inadequação da polis, como domínio do 

trabalho, à physis como dispensação da justiça. É na medida desta irredutibilidade que se 

podia dizer do habitar humano estar privilegiadamente recolhido na sua qualificação trági-

ca. Ora, na distância que corre entre as duas faces do morar humano, se interpretamos 

correctamente, é sobretudo a suportação ou supressão desta segunda forma de ambivalên- 

cia que está em causa. O nascimento da filosofia pode ser interpretado como o aspecto 

mais fundamental da decisão grega relativa à inadequação do habitar e à sua reparação.  É 

neste sentido que o qualificativo “político” na expressão “filosofia política” se revela na 

sua redundância; a “filosofia política” não indica uma florescência particular do amor ao 

saber (i.e., à supressão da ambivalência) mas o modo como, na sua incubação socrática, a 

filosofia simultaneamente se apresenta e é tratada: a filosofia é política na medida em que 

o seu problema é o da relação de si mesma, como determinção de verdade, com a vida da 

cidade (cf. Strauss 1959: 93-4). A filosofia ou é política ou não é nada. No momento em 

que se descubra na impossibilidade deste destino, a filosofia dissolve-se. Se existe alguma 

consequência da morte de Sócrates — onde ela tem de haver: em Platão — é a de que a 

filosofia só se vira para a morte, mais precisamente, para uma suportação da ambivalência 

identificada com a própria ideia de morte, quando a impossibilidade de comparecer ao seu 

destino, num primeiro momento, lhe é certificada pela própria cidade. Porém, na breve e 

bela imersão de Sócrates nas ruas e na ágora, enquanto ainda apta ao seu destino, é a 

própria identidade entre cidade e tragédia que confere à filosofia a sua objectividade; por 
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seu lado, a filosofia, como evento historial, arrasta consigo uma determinação que de 

modo nenhum se pode considerar extrínseca: é que ela é, conversamente, o evento (ou a 

decisão histórica) em que o trágico se torna manifesto como pano de fundo formador ou 

clareira do político. Em certa medida, a filosofia é a afirmação persistente ou, como já 

dissémos, a homenagem dessa identidade. Na medida em que o platonismo absorve num 

discurso sobre a morte e a suportação da ambivalência na própria questão da cidade, e na 

medida, em que, também nessa forma, o ethos trágico-poiético da cidade se recolhe nas 

figuras noemáticas da filosofia, é o elemento de continuidade que exige ser pensado, mais 

do que a mera constatação de um abandono ou de uma justaposição de duas realidades do 

logos. Insinua-se aí a expectativa de que a guarda filosófico-política do ethos só poderá ser 

satisfatoriamente esclarecida a partir negatividade do trágico de que se deixa impregnar, e 

que aparece ainda mais apurada de contornos quanto a ideia de uma filosofia política, no 

seu nascimento, não é senão a tentativa de transposição institucional de uma cena primi-

tiva: melhor dito, é a praxiologia das palavras, do julgamento e da morte de Sócrates.  

 É que, sobre o mesmo palco em que sacrificou o Dionisíaco (para voltarmos à fábula 

de Nietzsche), também o perpretador morrerá, e a sua morte parecerá estranhamente liga-

da em espírito à lição trágica; também a condenação de Sócrates pareceu reproduzir, no 

plano transferido do palco cívico, aquela unidade de sacrifício e expiação a que a tragédia 

cénica já habituara os atenienses. Mas a particularidade dessa morte ainda permanece na 

sua oposição a todos os elementos do trágico; a sua ligação em espírito ao trágico é apenas 

aparente — e talvez a divergência que a constitui necessitasse dessa aparência para 

assomar em inteira visibilidade. Walter Benjamin disse-o deste modo:  

Platão não poderia ter indicado de modo mais significativo o grau a que [Sócrates] se 
distinguia do herói trágico do que ao fazer da imortalidade da alma o assunto do derra- 
deiro diálogo do mestre. Se, na Apologia, a morte de Sócrates teria ainda podido parecer 
trágica (...) o clima pitagórico do Fédon mostra que essa morte está livre de quaisquer 
laços com o trágico (1928: 121) 

Por outras palavras, só na morte de Sócrates (e não, por exemplo, na luta que em vida 

travou contra a arte trágica), e na medida em que é uma morte não trágica, é que, por 

conseguinte, a tragédia encontra verdadeiramente o seu epílogo. Este epílogo da tragédia, 
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ao mesmo tempo, abre o campo ao seu princípio historial substitutivo: o da filosofia políti-

ca. A passagem de um a outro princípio pode ser interpretada numa certa relação à morte e 

à sua apropriação. A última conversa de Sócrates, centrada na imortalidade da alma, desti-

na-se a libertar a morte própria dos seus terrores. Mas para que o novo princípio historial 

— no qual a morte, por via dessa libertação, e ao contrário do que pensa o espírito trágico, 

não tem significado humano — se pudesse libertar, foi necessário que o seu arauto desces-

se ao extremo limite da tragédia ela mesma (e não se limitasse, por exemplo, a convencer 

os seus interlocutores da República da necessidade de banir os espectáculos trágicos). 

Apesar da morte de Sócrates apenas aparentar um carácter trágico, é precisamente o 

significado dessa aparência que, como cena primitiva, comunica à filosofia política o lugar 

de encontro em que a sua decisão historial pode manifestar-se como tal.  

3. A toda a filosofia política, na forma de um constrangimento genético que ela não 

deixará de repercutir historicamente, assiste, deste ponto de vista, a tentativa de subtrair o 

ethos da cidade à sua adjudicação trágica. É a este nexo polémico que, subordinadamente, 

se reporta o significado da célebre disputa entre poesia e filosofia, que constituirá o nosso 

tema imediato. A este respeito, porém, é necessário fazer uma observação preliminar, 

respeitante ao interesse da tematização de uma filosofia política no seu momento originá-

rio. No capítulo anterior, explorámos uma prática de pensamento que se coloca expressa-

mente num confim ou limite em que o pensamento se explicita como a guarda do seu 

próprio fim iminente. Essa localização é decerto garantida pela sua remissão escatológica 

à figura do deus, mas também pela sua tensa e peculiar inclinação ao silêncio e à sereni- 

dade. É o fim iminente que, sob a forma de anúncio, constitui a proposição essencial da 

Carta Sobre o Humanismo: trata-se aí de meditar essa forma de impotência histórica que 

advém da perda do domínio filosófico sobre o mundo dos possíveis, ou, para dizê-lo com 

menor imprecisão, a impotência de uma história que se revela como dramático esgotamen- 

to das possibilidades que a filosofia lhe abriu. Toda a enorme influência do heideggeria-

nismo, neste aspecto, não deverá pouco ao facto de ele próprio se produzir como pensa-

mento sobre a possibilidade do pensamento na era do seu fim; por outras palavras, ao 

facto de ele se apresentar como o pensamento da era em que a filosofia só existe na figura 
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do seu fim e, portanto, como o pensamento originário dessa caducidade. Todo o pensa-

mento da caducidade e do fim da filosofia (que é, muitas vezes, filosofia que teoriza o seu 

fim) contém um elemento paradoxal: o da produção de um julgamento a partir de uma 

interioridade cuja persistência parece, precisamente, negá-lo. Agora que, prestes a fazer-

mos a versura (etimologicamente, a meia volta do arado) que nos conduzirá à época clás-

sica, nos dirigimos às condições iniciais daquele julgamento, do próprio “fim” que ora se 

actualiza, talvez seja prioritário observar que já na origem da filosofia foi esse julgamento 

pronunciado, que a filosofia, para dizer como Badiou, só nasceu como luta contra o enun-

ciado da sua impossibilidade. Não era outra a tese da sofística antiga: nada se sabe, ou, se 

sabido, não pode ser comunicado, ou, se comunicado, não pode ser compreendido. A tese 

contemporânea do acabamento ou dissolução da filosofia, quando afirma, em variante 

neo-sofística, que a filosofia já não é possível, revela-se apenas como forma sobrevivente 

da tese da impossibilidade (Badiou 1989: 7ss, 79ss.). A relação entre a tese do fim da filo-

sofia e o repúdio do legado filosófico da Idade Clássica não necessita de ser demonstrada 

(inversamente, todas as reafirmações desse legado pressupõem a tese do não perecimento 

da filosofia, definindo-se imediatamente, desse modo, como anti-nietzscheanas ou anti-        

-heideggerianas).66 Mas o mais significativo é que seja a questão da filosofia política — a 

sua possibilidade, inteligibilidade ou efectividade — a delimitar o campo polémico do 

“futuro” ou da dissolução da filosofia. É pois a uma reafirmação da filosofia política, mais 

ou menos morigerada, que aponta a tese do não perecimento da filosofia. Essa reafirmação 

                                                
66  A actualidade desta questão, para BADIOU, assume para a filosofia a forma de um confronto ou deci-
são em que deve reafirmar a sua possibilidade por meio da repetição do gesto fundador de Platão: por um 
lado, o repúdio e exclusão da poesia, por outro, o combate com a sofística, ambos os combates entendidos 
como momentos indispensáveis a uma política do verdadeiro. Isto implicaria no primeiro caso, o fim de 
uma “idade dos poetas” na filosofia, idade na qual, desde o século XIX, uma filosofia acabrunhada das suas 
culpas cientifistas e historicistas se confiou ao Poema como o único lugar na linguagem a partir do qual pôde 
efectuar uma proposição sobre o ser e o tempo. Tratar-se-ia, no fim dessa idade, de devolver a filosofia ao 
Mathema, segundo a sua vocação inicial (ibid). Para a contra-argumentação desta tese, LACOUE-LABARTHE 
2002: 45-76). No segundo caso, tratar-se-á da crítica daquelas concepções, como a de H. Arendt, que proí-
bem a ligação da política a um «procedimento de verdade respeitante ao colectivo em questão» (ibid.: 11) e 
configuração genérica se liga à defesa de «regimes políticos em que a autoridade do poder (geralmente eco-
nómico) se esconde por detrás da “liberdade de opinião”» (ibid.: 14). É aliás na rejeição destas concepções 
que Badiou se liberta da expressão “filosofia política”, com a qual as identifica, propondo a radicação do 
trabalho filosófico no plano das “metapolíticas” (1998: 10-25). 
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apresenta-se como imperiosa, não porque lhe pareça necessário impedir a filosofia de mor-

rer, mas porque lhe parece que a própria política, tal como definida nos textos clássicos, 

ainda não nasceu.  

 Em termos gerais, a filosofia política clássica corresponde a uma technê caracterís-

tica. Ela decerto coloca-se no âmbito daquele cumular da technê a que o coro da Antígona 

associa a ordenação das cidades.67 Este é o significado prosaico da observação segundo a 

qual, sem cidade, a filosofia seria a figura da pura impossibilidade. A cidade é a profissão 

(i.e., o saber) dos filósofos — não é, por exemplo, a simples praxis socializada do demos. 

Ora, a ordenação da polis, a forma de que ela, na sua actividade espontânea, se revela 

esquecida, não poderá ser trazida à existência, como tudo aquilo a que diz respeito o pro-

duzir da technê, se não lhe assistir um modelo natural. A polis é informe, vive como desa-

vença do modelo; por si só, não é a polis capaz de assegurar a existência da política. Para 

dizê-lo cruamente, a política — deste ponto de vista do escondimento do ser, da “raciona-

lidade instrumental” ou da dissimulação ética e metafísica de uma “vontade de poder” — 

não tem ainda fundamento. Só num poder capaz de abstrair o fundamento tem a política a 

sua oportunidade; só este poder é capaz de arrancar a polis à sua imanência ante-política. 

Este processo não pode ser realizado no interior da actividade espontânea da cidade, na 

acção pseudo-política da actualidade a que se refere, condenada que está à sua própria 

imanência. A polis actual é o produto de technês que não põem a questão do fundamento. 

Do mesmo modo que a filosofia, como poder discriminativo do fundamento, restitui ao 

homem aquilo de que ele se afasta quando vive na imanência pré-política da polis, tam-

bém restitui à cidade aquilo de que, em paradoxo, a sua technê espontânea a afasta: a sua 

ligação a um procedimento de verdade (de carácter fundacional). Rancière, a este respeito, 

pronuncia-se com acerto sintético quando observa, a respeito da filosofia política clássica, 

que ela “vem demasiado tarde” e que esse atraso é a medida que configura a missão filo-

sófica na sua relação à política: «Simplesmente, tal “atraso” é pensado [pela filosofia] 

como o mal [le tort] próprio da democracia. Sob a forma da democracia, o político já exis-

te, sem ter esperado o seu princípio ou a sua “archê”, sem ter esperado o bom começo que 

                                                
67  A questão de uma technê socrático-platónica é discutida infra, nota 113. 
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a faria nascer como efectuação do seu princípio próprio». Para a filosofia, trata-se então de 

«realizar a essência da política pela supressão desta diferença de si a si mesma em que 

consiste a política, de realizar o político pela supressão do político, pela realização da 

filosofia “no lugar” da política» (2005: 96-97).68 

 A chamada “filosofia política”, aquilo de que a morte de Sócrates é o paradigma 

praxiológico, está toda ela contida no devir solidário de dois conceitos: o de “forma” e o 

de “violência”; esse devir visará a objectivação da forma e o cancelamento da violência. 

Com efeito, para a filosofia política, o que se exprime imediatamente como violência é a 

ausência de fundamento, a destituição de forma; é por essa ausência e pelo carácter desa-

vindo da sua relação à conformidade natural, a dikê, que a technê espontânea da polis 

democrática — a sua imanência ante-política — é uma produção de violência. Se a polis é 

o lugar da violência, então, a filosofia política clássica pode ser entendida, no seu todo, 

como uma impugnação (ou uma remediação) das palavras que Sófocles põe na boca dos 

anciãos de Tebas. Com efeito, a efectividade da desavença com a Justiça, cujo lugar é a 

cidade, é propriamente o aspecto em que se actualiza o elemento trágico da tragédia ática. 

Nesse sentido, a filosofia política é a resposta histórica à imanência da violência que assis- 

te a todo o ethos trágico. Nisto se concentra todo o significado dilacerante daquele aconte- 

                                                
68  Para Ranciére, o gesto platónico especifíca o carácter paradoxal que acompanha a própria instituição 
original da Política; para que se institucionalize um modelo de “ordem”, é descontada a acção espontânea, 
se quisermos, constituinte, daquilo que em si mesmo faz necessária a existência de uma ordem: o demos, o 
“povo”, que passa a ser assim, na arquitectura da polis, a “parte que não tem parte”, a particularidade que faz 
possível a própria existência da Totalidade, mas na condição de que esta última a denegue. (Em abono da 
sua interpretação, Rancière poderia ter evocado, aliás, o pressuposto mobilizado por Sócrates (mas não 
explicitado) no seu primeiro embate dialéctico com Protágoras, quando se mostra interessado em apurar que 
benefício é de esperar do ensinamento do sofista. Como este responda que o seu ensino está ordenado ao 
conhecimento da política (Prot., 318d-319a), Sócrates faz a razoável proposta de que se debrucem sobre o 
problema de se a virtude é ensinável (ibid., 319a-320c). A proposição intermédia, acatada por Protágoras, é 
a de que a virtude depende da política. Mas há aqui também um pressuposto não explicitado, a saber, o de 
que é possível pensar a realização daquilo que está na dependência da política e é por ela consubstanciado 
(por exemplo, a virtude) por meio de uma substituição da política, pela realização de outra coisa no seu 
lugar: no caso, o ensino. Desse modo, um debate dialéctico aparentemente em torno da inteligibilidade da 
política, versa, na verdade, a competência manifestada por dois modelos propedêuticos rivais (o retórico ou 
sofístico e o dialéctico ou filosófico) para realizarem, sobre uma supressão da política, as finalidades que a 
esta pertencem (no caso, a virtude). O diálogo terminará com a demonstração socrática de que a virtude é 
uma episteme, o que os pressupostos mobilizados deixam perceber como uma negação do político. 
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cimento em que a filosofia conheceu a sua decisão histórica prototípica: a morte de Sócra-

tes. O texto platónico é ante omnia a perpetuação da vida (e morte) socrática enquanto que 

decisivamente significativa para o todo da cidade. Esta tentativa, porém, só é perceptível 

em toda a sua amplitude se se tiver em vista que, deste modo, a filosofia é aquilo que se 

constitui como o que sobrevive a uma pena de morte. É nesse sentido, aliás, que o exem- 

plo socrático é também relevante para o todo da humanidade: na medida em que esta é o 

que, apesar de tudo, se produz como aquilo que sobrevive à violência. O trágico — a vio- 

lência imanentizada da polis — é assim o modo de expressão do político enquanto dure a 

longa noite em que o político ainda não está em desavença ou em ignorância da sua archê.  

 É ao preenchimento destas proposições que visam as reflexões seguintes.     
 

2     Logografia socrático-platónica da poesia e instituição meta-dramática 
      do político  

 
 

Deximenes: Plato knows he will never be a great poet.  
Plato: I'm going to destroy all my poems tonight — I'll 
 tear them up!  
Socrates: Now, now, my children, be at peace, and 
 don't tear things up, especially not poems.  

Iris Murdoch, Art and Eros  
 

1. O presente estudo, que acolhe, não sem hesitação a furtiva noção de destino (na 

esperança de a tornar menos furtiva), decerto não vê excedido o seu propósito se vier o 

autor, em exórdio de novo capítulo, confessar que há um destino que encara com especial 

amabilidade e sobre o qual deseja agora pronunciar-se. Trata-se do destino do filósofo. Tal 

destino é dominado por uma figura especial: a da luz. Não importa para já que nos pronun- 

ciemos a respeito dela, porque não desejamos dar-nos por perdidos numa discussão que é 

apenas terminológica. Basta-nos observar que é na direcção da luz que o filósofo se põe a 

caminho (como ele próprio gosta de dizer). O caminho, segundo nos leva a crer kát’ alle-

gorein o primeiro publicista daquele destino, é ascendente e não pode ser enfrentado, nem 

sequer concebido, se não se fizer preceder de um acto decisivo: um acto de libertação. A 
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natureza desta libertação não é incontroversa. O acto que lhe corresponde — e que ilustra 

a crença de que o destino é fundado pelo acto —, embora possa criar as suas réplicas, é 

obra de um só e não padece, como se diria, de uma condição heteronímica. Não dispensará 

também o favor das circunstâncias: uma vigilância menos entorpecida das sombras que se 

projectam na parede; um grilhão menos firme que é quebrado. Imputar essas circunstân-

cias ao acaso, no entanto, é obscurecer o essencial: a libertação, em si, é já a expressão de 

condições propiciadoras, condições antigas que longamente aguardam o momento oportu-

no para se tornarem conscientes de si, mas que, conduzidas por fim à superfície, se mos-

tram profundamente enraízadas: estendem-se até àquele nexo em que toda a particularida- 

de biográfica e toda a dispersão do vivido se reconhece na sua unidade de significado. Por 

isso, é ainda mais problemático falar das réplicas desse acto. Se o homem libertado quiser, 

por exemplo, encaminhar os seus semelhantes na mesma direcção, generalizando os bene-

fícios que colheu do seu acto típico, a ausência daquelas condições originárias nos seus 

interlocutores submetê-lo-á à mais dura das provas: nenhum esforço libertador labora no 

vazio. Como, por um lado, não pode limitar-se a aguardar, nem, por outro, tais condições 

se põem em marcha de motu proprio, tem ele de ajudar a criar um tipo de aspiração pelo 

qual o seu acto ortónimo seja reconhecido no seu valor exemplar. A réplica, se ela ocorrer 

— e se, entretanto, não o matarem — já exige uma crítica dos meios.  A libertação origi-

nal, de que o libertado se considera a prova viva, tem de superar a sua determinação bio-

gráfica e, por assim dizer, traduzir-se em conteúdos que, uma vez enraizados na experiên-

cia comum, tornem a determinação original passível de recapitulação: numa palavra, que a 

cultivem. Quando assim nos exprimimos, já não nos ocupa apenas aquilo que diz respeito 

à particularidade de destino do filósofo; e já é claro que esse destino, só ao visar intencio-

nalmente o processo da sua recapitulação universal, como aquilo em que não pode deixar 

de tornar-se, se reúne por fim à sua essência. O plano do que até aqui determinámos sob a 

figura da réplica é o da política, no caso, o da política como réplica do destino filosófico.  

 Introduzir a figura do filósofo sob a cláusula de um destino particular, e não obstante 

replicável, parece expor-se a objecções devastadoras. Porém, a forma incorporada de des-

tino que o filósofo propõe à apreciação dos seus semelhantes representa uma modificação 
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substancial dos trâmites em que até aqui — até um momento dado da história da cultura 

— essa noção, ainda que de modo difuso, pôde ser recolhida. Se, por um lado, o filósofo, 

propondo-se ao cultivo e à didáctica de algo que lhe sucedeu, se apresenta como fonte de 

um destino, e desse modo se filia vigorosamente no universo de representações fornecido 

pela tragédia, por outro, disside dele, não menos vigorosamente, num aspecto decisivo. O 

filósofo expõe-se, tal como o herói trágico, ao risco supremo da morte, nomeadamente às 

mãos da cidade, mas o valor exemplar do seu acto, à revelia do acto trágico, não se 

endereça ao trabalho terapêutico da piedade. A possibilidade terapêutica da piedade — o 

eleos em que, desde Aristóteles, nos habituámos a identificar o ergon específico da tragé-

dia cénica — talvez represente, inclusivamente a oclusão da possibilidade de uma réplica; 

se assim for, toda a filosofia política, como discurso em que se sustenta o valor exemplar 

do sacrifício do filósofo, é, antes de mais, e acima de tudo, uma crítica da piedade. 69   

 A percepção desta dissidência encontra o seu contexto pertinente naquela grande 

empresa intelectual representada pelo advento do platonismo. Por essa razão, não pode tal 

empresa deixar de ser recolhida nos seus aspectos polémicos. Estes aspectos são imanen-

tes ao platonismo na medida em que ele se projectou na dimensão hiperbólica de uma total 

refundação do pensar e do sentir gregos. Ora, tal tarefa não pôde seguramente apresentar-    

-se à altura do seu fim senão na medida em que se concentrou na questão de apurar quem 

é o filósofo, i.e., quem é Sócrates, que destino propõe ele, e mesmo se um destino é algo 

que se proponha. Esta questão é crucial para o platonismo porque nela se cristaliza a 

legitimidade das suas aspirações a um tempo culturais e políticas. Quando nos referimos à 

dimensão polémica do platonismo — as disputas que envolvem os poetas e os sofistas —  

                                                
69  No acordo com a tradição acumulada, traduzimos eleos por piedade, embora palavras como “com-
punção” ou “dó” pareçam menos insatisfatórias. “Piedade”, com efeito, conota a devoção religiosa que, em 
Grego, corresponderia antes ao sentido da eusebeia. Rejeitamos, entretanto, o manifestamente inadequado 
“terror” para render phobos, a emoção trágica cognata da piedade, e em seu lugar, embora sem antecedente 
conhecido na literatura de língua portuguesa, usaremos o menos exorbitante “aversão”. (Embora sem conhe-
cimento senão indirecto da Poética, a crítica isabelina, por exemplo, mostrava o mesmo entendimento: cf. 
John HARRINGTON: «tragedy moves nothing but pity or detestation» (“Apology for Ariosto” [1591] in 
VICKERS: 312); ou então «the affects of admiration and commiseration» [SIDNEY: 135].) Quanto à kαθάρσις, 
usá-la-emos na sua forma meramente transliterada, entendendo-a no sentido medicinal de “purgação” e não 
de “purificação”, de acordo com o uso menos equívoco (em relação à Poética) que Aristóteles faz do termo 
na Política, 1342a.   
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é necessário ter em vista este pressuposto que as anima. O poeta e o sofista, cada um à sua 

maneira, são figuras em que se cristalizam duas estruturas de atribuição (ou retirada) de 

significado à existência política e, neste sentido, as figuras negativas em fundo das quais o 

destino filosófico aparece na verdade do seu significado: nessa condição comparecem tais 

figuras polemicamente nos diálogos platónicos e, na sua crítica, produz-se o efeito con-

trastivo que permite formular o destino do filósofo e sua réplica na polis.  

 Um entendimento da política como efectividade de uma forma destinal, de um ethos 

cujo modelo está na posse do filósofo, é o que, em particular, está em causa na sua feroz 

contestação do logos poético, o qual, embora propulsionado por uma ideia de destino, não 

é porém capaz de estabelecer conexão patente entre essa ideia e a necessidade de um fun-

damento seguro (uma archê) para a vida colectiva. Nesse sentido, a filosofia nascente tem 

especialmente em mira o mito trágico: ela é a crítica da sua incompetência. Não é em 

todos os seus aspectos que ele está sujeito à aniquilação platónica e, de todas as concep-

ções mitográficas, Platão, com efeito, há-de salvaguardar com particular afeição a ideia de 

destino (e.g. o mito de Er, na República). Sob objecção está o valor ético do mito, o facto 

de ele não se mostrar apto à educação e à virtude, precisamente o objectivo que, segundo 

uma queixa recorrente no platonismo, deveria chamar a si, por força do valor exemplar 

que ganhara na vida cívica. Tentaremos, nas páginas que se seguem, justificar as afirma-

ções precedentes e, com isso, objectivar o significado do que conhecemos como filosofia 

política; não deixaremos de observar de que modo essa determinação essencial (senão 

originária) da filosofia se constitui in nuce como uma doutrina da tragédia, que, embora 

constituída negativamente, absolve Platão de uma omissão tanto mais deplorada quando 

contrastada, por exemplo, com a diligência aristotélica na Poética. Mas trata-se aí de uma 

doutrina da tragédia numa acepção muito especial: ela é, na verdade, a primeira objectiva-

ção teórica de uma formação existencial a que só daremos entrada no capítulo subsequente 

deste estudo — a comunidade trágica. É como trabalho sobre a comunidade trágica que a 

filosofia política nascente pode medir as suas possibilidades.     

  O princípio que permite captar a forma de destinação a que a filosofia corresponde 

— nas suas dominantes conceptuais de uma libertação originária, no modo gnoseológico, 
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e da produção de réplicas, no modo paidêutico e político — é formulado na República, 

368c-e, no contexto da discussão que visa a natureza da Dikê. Trata-se da proposição 

segundo o qual a cidade é a homologação da alma individual numa escala ampla. Com 

efeito, mais do que um microcosmos, como uma concepção tradicional tenderia a percebê-    

-la, a cidade é um macroanthropos, um aumento do homem, não precisamente do Homem 

incondicionado, mas do homem tipificado que a compõe. Do seu aspecto inegavelmente 

convencional, podemos talvez resgatar esta formulação se a devolvermos na seguinte 

forma, ainda tacteante: a cidade é a expressão do modo como os indivíduos experimentam 

a verdade da própria existência. A verdade da própria existência é necessariamente o 

produto de uma concepção ou, se quisermos, de uma forma, mais ou menos complexa e 

varíável, destinada a vigorar como unidade de significado nessa existência. É essa concep-

ção que tipifica a alma de que a cidade é o modo, por assim dizer, hiperextenso. É a par-

tilha dessa forma tipificada que assegura o elemento expressivo da vida política. Mas 

essas unidades de significado e, portanto, a relação de cada um à própria existência, só 

vigoram enquanto decisões epistémicas, ordenadas ou à ignorância ou ao saber. Nisto se 

concentra toda a fortuna e risco do platonismo: que a infelicidade, a violência e a injustiça 

sejam formas destinais afectadas a uma situação da razão.  

 Não é irrelevante que o princípio mencionado seja formulado numa discussão sobre 

a natureza da justiça. O critério regulador da boa ou má formação da alma, com efeito, é o 

do modo como a verdade da própria existência se encontra na concomitância da verdade 

da Justiça. Na medida em que à vida política assiste um elemento expressivo — na medida, 

potanto, da sua tipificação —, o critério regulador da boa ou má cidade é o modo como 

nela, na sua escala mais ampla, está transposta essa participação na verdade da Justiça. Ao 

referir-se, porém, às condições concretas da experiência ateniense (que ousaríamos levar 

na conta da sua relevância para toda a comunidade humana), Platão descreve-a como a 

transposição de uma alma cujo tipo é predominantemente sofístico e poético (a unidade de 

significado expressa nesta conjunção é o que veremos mais adiante). Na República, isto 

significa que o elemento expressivo da vida cívica ateniense não é concordante com a 

verdadeira ordem da alma, mas antes com a sua desordem, doença ou falsidade (medidas 
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no seu grau de afastamento ou ignorância da Justiça). O destino do herói filosófico — o 

herói é Sócrates, até agora o único filosófo — é então o de reajustar o elemento expressivo 

da cidade segundo a verdade da alma, cuja tipificação é ele mesmo a realizar.70  

 Ora, a verdade da alma não pode ser descoberta sem que nela se exerça uma acção 

directa, quer dizer, um acto diferenciador que percorra a apertada malha do erro e da opi-

nião que a enreda. Essa acção constitui aquilo que a alma individual ou cívica pode espe-

rar, precisamente, de uma paideia de tipo filosófico.71  Evidentemente, essa paideia veicu-

lará — não pode deixar de o fazer — a afirmação do typos espiritual a que se deve confor-

mar o elemento expressivo da vida política: o filósofo. Mas uma vez que essa afirmação 

não se processa no vazio, nem lhe é possível pensar a alma sem pensar a cidade; e na 

medida em que ela se confronta com paideias ou condições expressivas em que detecta 

uma pulsão antagónica, como as dos sofistas ou dos poetas; e na medida também em que 

ela visa uma verdade da existência humana, tal como os indivíduos a experimentam e tal 

como objectivada na praxis da cidade, ela é desde logo determinada ex negativo pelas 

figuras que lhe abrem o campo polémico: o sofista e o poeta. A natureza dessa determina-

ção negativa, o conteúdo da paideia filosófica e a refundação que projecta para a vida 

política, são questões que se defrontam com dificuldades obstinadas e que não se deixam 

abranger com um simples relance. Mas o que distingue em particular a filosofia das pai-

deias que ela antagoniza é essa aguda consciência de que a vida política, na medida em 

que lhe assiste um elemento expressivo, abre-se imediatamente a um julgamento de verda-

de ou falsidade que só abrange uma crítica da polis na medida em que interpela a própria 

existência, tal como, na alma dos cidadãos, ela é apreendida na sua concepção formadora.  

                                                
70  Estamos ainda no interior da percepção unificada do herói como potência terapêutica, segundo o 
modo trágico. Mas a terapêutica filosófica opõe aqui, à piedade e aversão trágicas, que propõem a aceitação 
do erro trágico na medida em que o choram, a dispensação política e gnoseológica de um destino do erro.  
71  Sobre o termo paideia, a remissão ao texto epónimo de Werner JAEGER torna irrelevantes observa-
ções suplementares. Mas observemos que paideia, o “cuidar da criança”, exprime o “cultivo”, o acto daque-
le que cuida ou cultiva um terreno, lançando a semente e tornando fértil o que era árido, se tomarmos aqui o 
chão agrícola como analogon da alma (como CÍCERO, Tusculanas, I, 13). O projecto de uma paideia pressu-
põe a condução do homem à sua humanidade e, assim, uma potencialidade humana como ordem distinta da 
natureza (em termos modernos, como reino da liberdade).  
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2. A primeira determinação negativa da filosofia política é a poesia. Isto significa que a 

filosofia se institui como discriminação dos impasses ou limitações do ethos poético. Os 

traços dessa determinação estão patentemente afixados na superfície textual dos diálogos 

platónicos. Em primeiro lugar, a um nível temático: a referência aos poetas e às suas pala-

vras é uma linha transversal que percorre os diálogos na sua inteira tessitura. Frequentam-     

-nos personagens representativas de um meio cultural capaz de activar a todo o instante 

um manancial de motivos, ideias e imagens de origem poética, a que, segundo se espera, o 

círculo de interlocução se mostrará sensível, reconhecendo a aplicação ilustrativa a que se 

podem emprestar.72 Será desnecessário aludir aqui ao grau de incorporação da poesia nas 

instituições culturais dos festivais, dos banquetes ou do teatro atenienses, ou ao grau a que 

o património poético comum informava os recursos rotineiros da memória ou da imagina- 

ção; não menos ao papel que a memorização de trechos poéticos desempenhava na educa-

ção ateniense. Não é, assim, surpreendente que Sócrates e os seus interlocutores se mos-

trem, em geral, tão imersos na poesia, sobretudo na épica homérica, que citem ou reconhe-

çam a citação, e que, no que toca ao prestígio da poesia, comunguem, para além de tudo o 

que os separa, num padrão de comportamento e numa mentalidade uniforme. É claro que 

os diálogos platónicos também têm um autor; e se o facto de quase não haver instância em 

que Homero e Hesíodo — visados epigraficamente no Lysis como “pais do nosso saber” 

— não compareçam em abundância atesta allá panta a familiaridade de Platão com a 

poesia, também mostra que nem toda lhe interessa de igual modo.73  

                                                
72  Sócrates, em particular, mostra-se especialmente apto à citação pronta e informada da poesia; uma 
passagem de XENOFONTE (Mem., I. 2, 56-9) atesta-o como um conhecedor profundo (ao mesmo tempo que o 
defende da acusação de ter citado os poetas para veicular posições ímpias). Sobre a questão da citação poéti- 
ca nas obras platónicas, cf. S. HALIWELL: 94ss. 
73  A dos tragediógrafos, em particular. Apesar de lhe merecerem alusões repetidas, é significativo que 
Platão, que tinha vinte e um anos quando Sófocles e Eurípides morreram, nunca os discuta em si mesmos, 
nem faça menção aprofundada de qualquer tragédia. Uma compulsação perfunctória revela-nos que Sófocles 
não é mencionado mais do que duas vezes, ambas em contexto anedótico (Rep. 329b-c; Fedr., 268b). Eurípi-
des não é muito mais assíduo e, com excepção de uma referência relevante na Rep., sempre por meio de cita-
ção ocasional (Íon, 533; Gorg., 484c, 486a, 492d; Banq., 177a, 196e, 199a). Já Ésquilo é citado abundante- 
mente naquela obra, e pontualmente noutras, mas sempre em nota excêntrica (Rep. 361b, 380a, 383a-b, 391e, 
550c, 563c; Eut., 291d; Banq., 180a; Féd., 107e). No Fed., Platão pretende corrigir informação veiculada 
pelo tragediógrafo, mas a matéria em causa é tão fútil que dificilmente nos podemos compenetrar da alegada 
má influência exercida sobre os jovens. Assim também no Banq.: a noção de que Pátroclo era o amado de 
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 A referência à poesia não pode porém ser posta na conta apenas das preferências 

platónicas ou da proveniência social das personagens e do brilho que agregam aos seus 

discursos. A fazer fé no Fedro, que considera bem ordenada (ou justificada) aquela escrita 

em que cada parte é necessária ao todo, à semelhança de um animal capaz de desempenhar 

bem o seu ergon (264b), a referência poética estará subordinada a uma necessidade logo-

gráfica específica do diálogo platónico. Essa necessidade é, antes de mais, auto-referencial. 

O texto platónico é o texto de um rival da poesia — ao mesmo tempo um extraordinário 

poeta, talvez o maior de todos: a favor deste juízo é fácil alegar a arte suprema com que 

exprimiu a sua nunca ocultada predilecção pelo mito. Mas não é esta uma questão mera-

mente idiossincrática; ela sugere mesmo a necessidade — evidente, em particular, quando 

se medita o significado do enxerto mítico nos diálogos —  de se propôr a filosofia como 

uma espécie de poema bem ordenado: é nessa rivalidade que ela certifica este estatuto. 

 O contexto em que a incorporação e a discussão poética retêm o seu sentido é o pró-

prio Sócrates que o formula, na República: trata-se de um «antigo contencioso [palaia dia-

phora] entre poesia e filosofia» (607b5-6).74 Que a filosofia nascente se proclame em 

                                                                                                                                             
Aquiles e não o contrário, «é uma tolice em que Ésquilo condescendeu, pois Aquiles era seguramente o mais 
belo dos dois, e mais do que qualquer outro herói; e, como nos informa Homero, ele era ainda imberbe e 
muito mais jovem» (180a). (Uma exegése mais atenta talvez possa resgatar esta menção inócua ao par herói-
co como uma antecipação da complexa relação entre Sócrates e Alcibíades.) São já mais graves as observa-
ções feita na Rep. de que Ésquilo não teria afirmado senão pravidades a respeito dos deuses e dos heróis 
(383a-b), ou de que Eurípides seria uma encomiasta da tirania (568b). Ao passo que os abundantes Homero 
e Hesíodo suscitam frequentemente o conflito interpretativo, a poesia da tragédia, segundo todo o parecer, é 
particularmente aversa a este uso — a poesia, mas não, como veremos, o fenómeno cénico da tragédia. 
74  MURRAY: 230-1 sugere que o contencioso nada tem de antigo e é inaugurado pelo próprio Platão. No 
sentido em que um contencioso que envolva a filosofia não pode preexistir-lhe, é acertado. Por isso será, 
para Platão, tão antigo quanto Sócrates. Há o precedente de XENÓFANES e da sua diatribe em torno da 
teografia antropomórfica veiculada pelos poetas (Cf. DIELS-KRANTZ: 21. B11-16). Mas não está identificada, 
antes de Sócrates, a matéria do contencioso: a cidade. O confronto de dois logoi contra o pano de fundo de 
uma cidade que é objecto das suas pretensões — e o motivo de que procede: a proposta platónica de deixar 
os poetas às portas da cidade —  produziu uma bibliografia inúmera que seria estulto pretender abranger ou 
esgotar (mas de que iremos dando notícia). No entanto, exceptuada a simples crítica textual ou tópica, é 
possível atribuir-lhe duas orientações principais. A primeira reconhece a importância do problema no apura-
mento das questões constitutivas do platonismo e apenas diverge no maior ou menor grau com que ele se 
implanta centralmente na sua determinação; a segunda, exprimindo intenções já excêntricas ao platonismo, 
vê no contencioso apenas o acesso privilegiado ao ambiente conceptual e cultural que lhe serve de horizonte 
e que importa reconstituir. O reconhecimento de um elemento político é assim tratado, não tematicamente, 
mas como factor de qualificação do próprio contencioso, na medida em que a competição de duas estratégias 
epistémicas ou discursivas já constitui formalmente um caso político, dotado, portanto, de valor exemplifica-
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contencioso, exige ser interpretado como o sinal indesmentível da sua ansiedade a respeito 

do prestígio e ascendente cultural da poesia. É o que, em tese explícita ou implícita, emer-

ge repetidamente na discussão da poesia levada a cabo em textos como o Íon, a República 

(Livros II, III e X) ou as Leis (Livros II e VII), ou ocasionalmente na discussão interpreta- 

tiva gerada em torno de passagens singulares dos poetas, de que a instância mais extensa e 

eloquente ocorre no Protágoras (338e-348a).75 Por causa dos poemas «e de outras coisas», 

os poetas julgam-se os mais sábios dos homens (e a ansiedade filosófica não teria sentido 

se a polis não sufragasse esta crença). Nos diálogos do primeiro período, que precedem a 

República, o contencioso refere-se explicitamente à questão fundamental da implicação ou 

da envergadura ética do trecho citado e, portanto, da autoridade ética das fontes poéticas 

citadas.76 O exemplo poético é trazido à discussão na medida em que, reconhecidamente, 

encerra um logoi — uma proposição, asserção ou argumento — que se dispõe, pela voz do 

interlocutor, a submeter-se ao elenchos socrático.77 O discurso poético é um logoi na 

medida em que o poeta, como voz a que é concedida uma autoridade cultural sobre os 

aspectos fundamentais da vida cívica, diz, lê ou colhe: λεγειν. É nesta medida que a 

                                                                                                                                             
tivo. O elemento crucial da relação entre a filosofia e a poesia — em particular, o seu aspecto fundador, que 
é o do nascimento do filósofo como tese da possibilidade da política — não o vemos abordado, decerto pela 
opinião contemporânea que situa o político como estrutura imanente de qualquer pragmática argumentativa 
ou deliberativa. Em termos gerais, tratar-se-á daquilo que, em tom straussiano, podemos chamar a recusa 
moderna de entender o platonismo enquanto ensino da verdade e não apenas enquanto ensino da verdade do 
platonismo ou da Grécia. Mas o contencioso joga-se (segundo presumimos aqui) sobre a possibilidade de 
constituição da política, o que presume a sua inexistência (ou impossibilidade) actual.  
75  O sofista Pródico submete à ponderação de Sócrates e de Protágoras uma passagem de Simónides, 
em que o poeta de Céos expende dois logoi aparentemente contraditórios: o de que é difícil aceder à virtude 
e o de que é fácil permanecer na virtude. 
76  Cf., por exemplo, Cárm., 161a, em que Sócrates cita Homero —«o aidos [reverência, pudor] não é 
bom para o homem indigente» (Odiss., XVII, 347) — com o fito de desafiar a convicção de Cármides de 
que a sôphrosunê (moderação), na sua afinidade com o aidos, é uma virtude excelente.  
77  Como se vê na Rep., 376e e 522a, em que a discussão procede de se tratar os mitos poéticos como 
logoi. Sobre o elenchos ou refutação, cf. VLASTOS 1994, em especial o capítulo ‘The Socratic elenchos: 
method is all’, em que o intérprete inglês debate a que ponto é legitimo que Sócrates entenda a dialéctica 
como instrumento da descoberta da verdade, quando, aparentemente, a única coisa que se produz do seu 
interrogatório é a inconsistência das crenças do interlocutor (e a tese da consistência não implica a tese da 
verdade). Especula Vlastos que a resposta pode ser encontrada no que chama “the tremendous assumption”: 
«aquele que possua uma falsa crença moral possui também, em qualquer circunstância, crenças verdadeiras 
que implicam a negação da crença falsa» (p. 25).  
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poesia se encontra legitimamente apta a suscitar uma apreciação em termos de verdade ou 

falsidade, nomeadamente no que toca à implicação ética resultante da escolha e da decisão 

do poeta. A submissão da poesia ao escrutínio filosófico e a responsabilização do poeta 

não se tornam controversas pelo facto de que se dê como estabelecido o estatuto fictício 

do mito poético (Rep., 376e-7a). Antes é na medida em que formam um subconjunto dos 

logoi que os mitos podem ser ditos ψευδεῖς, falsos ou fictícios, (ou, conversamente, é na 

medida em não se furtam à discussão da fictividade que eles podem ser declarados como 

logoi).78 Porém, como assinala Sócrates (Prot., 347e), a maior parte das pessoas apela ao 

testemunho dos poetas, mas acha-se incapaz de chegar a acordo a respeito do que eles 

«querem dizer» (νοεῖν), estando assim condenada a disputar algo que não pode ser resolvi- 

do ἐξελἑγχειν. Embora os poemas contem como logoi que comprometem os seus autores, 

persistem em furtar-se àquele tipo de escrutínio que lhes garantiria a autoridade ética que 

neles se deposita. Por esta razão, acaba Sócrates por convir a inteira exclusão do testemu-

nho poético do escrutínio filosófico ex elenchein. Os poemas não são capazes de dar conta 

de si mesmos — quer dizer, não se alimentam de si mesmos, como a filosofia; e, na medi-

da em que são incapazes de se defender na face do inquérito especificamente filosófico, os 

textos e vozes culturalmente poderosos dos poetas, em suma, a suposta autoridade da poe-

sia, não pode ser sustentada. Que nesta incapacidade exista, não apenas uma arguição da 

inteira paideia ateniense, mas até da forma de inscrição argumentativa no espaço público 

ateniense, é o que resulta claro quando Sócrates, por fim, no discurso que precede o 

interrogatório de Protágoras, declara que o homem cultivado não necessita da voz de 

outrém, e que as assembleias de homens hábeis não sentem a necessidade de poetas (que 

não podem ser interrogados a respeito das coisas que dizem), mas antes nelas «debatem 

                                                
78  HALIWELL: 103 observa que não é possível distinguir conclusivamente os conceitos de falsidade e de 
fictividade, por exemplo, nos Livros II e III da Rep., cujo argumento, nos seus vários níveis, oscilaria entre 
um critério normativo de verdade e um critério histórico ou factual. Mas a tese da ὺπονοια ou sentido ale-
górico da poesia (378d), as irónicas referências ao duplo sentido (αἰνίττεσθαι) da poesia (332b; também 
Teet., 194c), e em geral a imputação de um logos oculto à poesia, tornam o critério histórico — saber se e de 
que modo aconteceram as coisas contadas pelo mito — dispiciendo. A tese da fictividade não é, assim, 
impeditiva de um julgamento de verdade e, em todo o caso, menos significativa que o peso da autoridade do 
poeta como veiculador de conteúdos normativos e de paradigmas da experiência humana (de onde deriva o 
perigo que eles representam para a educação dos jovens).  
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uns com os outros segundo os seus próprios meios, dando e tomando reciprocamente a 

medida da sua sabedoria por meio dos seus próprios discursos» (Prot., 347e-348a).  

 É porque os poemas não dão conta de si — nem servem, como podemos dizer, às 

contas de outrém, i.e., ao espaço argumentativo em que se põe a questão do governo e da 

vida pública — que Platão nutre pelos poetas a mesma irónica superioridade que Sócrates 

afectara perante o tribunal que o condenou; não é surpreendente que, por essas razões, eles 

sejam associados aos homens de estado:  

reconheci que não era por sabedoria que os poetas faziam o que faziam, mas por um dom 
de natureza ou por inspiração divina, tal como os adivinhos entendidos nos oráculos 
também falam de muitas e belas coisas, mas nada sabem do que dizem; eis o que se passa 
com os poetas, parece-me. Senti que, por causa dos poemas e de outras coisas, eles julga-
vam ser os mais sábios dos homens, coisa que não eram. Afastei-me então dali, pensando 
ser superior a eles, tal como pensava ser superior aos homens de estado. (Apol., 22c)79 

 A analogia de poetas e homens de estado é reiterada explicitamente na República, 

quando Sócrates, a respeito do trabalho do poeta e do comércio divino por ele exercido, 

afirma que  

desperta e sustenta aquela parte [irracional] da alma e, fortalecendo-a, deita a perder a 
razão, tal como acontece quando alguém torna poderosos os malvados e lhes entrega a 
soberania da cidade, destruindo assim os melhores cidadãos. Da mesma maneira, afirma-
remos que também o poeta instaura na alma de cada indivíduo um mau governo, lisonje-
ando a parte irracional [...] que está sempre a forjar fantasias a enorme distância da ver-
dade. [...] [O poeta] faz obra de menos preço perante a verdade, e ainda mais pela relação 
que mantém com aquela parte da alma, não a melhor." (Rep: 604e et passim)  

Poetas e estadistas são remetidos a um mesmo plano da doxa: todos são amatheis (igno-

rantes); essa ignorância resulta de que, afirmando-se sabedores (sophos) ou possuidores de 

                                                
79  Não seria imperdoável que o leitor da Apologia se expusesse à mesma impressão, em particular, à 
impressão da superioridade de Sócrates em relação ao seu acusador, Meleto, ele próprio tragediógrafo, 
perpretador de uma tragédia menor sobre Édipo. A um sonhador que se deleitasse a imaginar passados alter-
nativos, talvez ocorresse uma questão impertinente: concluiria igualmente Sócrates pela sua superioridade se 
acaso tivesse interrogado Sófocles? A ocasião teria podido fazer o seu ladrão: Sófocles morreu sete anos 
antes da condenação do filósofo e, «durante o tempo em que [este último] andou por Atenas a pensar-se 
superior aos poetas, redigia Sófocles as suas mais importantes tragédias» (KAUFMANN: 6). A questão, porém, 
não decorre da qualidade do poeta, mas da qualidade do saber humano, cuja nulidade assegura, segundo o 
oráculo, a superioridade de Sócrates sobre todos os homens. 
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conhecimento (eidenai), apenas crêem ou opinam (dokein). A diferença entre o poeta e o 

estadista, deste ponto de vista, é meramente tópica: o poeta é na alma aquilo que o estadis-

ta é na cidade; e a poesia é o analogon na alma do mau governo da cidade. Por isso, como 

acção sobre a alma, não se furtam os respectivos logoi à refutação socrática.  

 Mas é no que respeita ao poeta, como portador do logos divino, que a ansiedade 

filosófica enfrenta aquele nexo crucial em que se decidirá o modo de inscrição da episte-

me platónica no processo grego. É que a refutação do logos divino veiculado pelo poeta, a 

sua exclusão do esforço racional, traz sempre a contrapartida paradoxal de manter intacto 

e até reafirmar esse mesmo logos, na medida em que tal refutação reiteradamente valida o 

juízo da divindade oracular. Esta validação incorpora Sócrates, aparentemente, na antiga 

tradição sapiencial, segundo a qual só ao saber divino assiste uma garantia de verdade. 

Aqui se constitui o muito privado problema socrático de Platão, que se põe como o proble-

ma da determinação do destino filosófico e que pode ser assim formulado: como conciliar 

a atribuição de um saber divino a poetas e adivinhos, declarando-o falso ou fictício, e, ao 

mesmo tempo, justificar a sua refutação no saber divino? A questão só será resolvida no 

Fedro (244b-245c), com a doutrina das quatro espécies de possessão ou mania em que se 

subordina o saber humano e em que o saber autêntico do filósofo é conclusivamente 

discriminado do do adivinho, do poeta ou do louco.  

3.  Mas o problema filosófico da poesia não é tão sugestivamente devolvido como em 

certa passagem de Diógenes Laércio (III, 4) que faz constar que o jovem Platão, além de 

praticar a pintura, se dedicava à composição de poesia lírica, ditirambos e tragédia. Prestes 

a submeter-se à competição trágica de Atenas, porém, assistiu a uma conversa de Sócrates 

e decidiu entregar a sua poesia às chamas, acto que se fez tutelar por um verso de Homero 

devidamente adaptado: «Vem cá, Hefestos, Platão agora precisa de ti.» A veracidade deste 

história, como é claro, não pode ser aferida, nem terá mais valor que o de fornecer evidên-

cia a respeito da percepção antiga de Platão; mas o seu significado permanece indiferente 

a toda a preocupação de veracidade. Nela se sugere a condição imperiosa sem a qual não 

se dispõe a filosofia, se assim nos podemos exprimir, a reconhecer como fecundo o espíri-

to que a acolhe, nem a exercer nele os seus legítimos direitos. O espírito que se acha sob o 
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efeito da perturbação filosófica e deseja submeter-se às suas exigências tem de lhe garantir 

a isenção de todas as condições paritárias. A isto vem o fogo e o deus. Para que a filosofia 

nasça, algo tem de ser reduzido a cinzas. Porém, é redutor entender-se essa condição sob o 

seu aspecto meramente biográfico; nela se reflecte, antes de mais, a estrutura do advento 

histórico da filosofia, de que cada biografia filosófica, no momento da sua primeira incep-

ção, é, por assim dizer, uma recapitulação temática. De todos os filósofos, com efeito, se 

pode dizer que operam uma mesma descoberta; e se ela se produz nesta forma de uma 

devastação biográfica, que a imagem do fogo é mais apta a exprimir, é para mais decisiva-

mente encaminhar cada um desses espíritos às condições objectivas de uma inflexão cultu-

ral prototípica. Nesta perspectiva, como se especifica aquilo que tem de ser reduzido a 

cinzas? Prima facie, como uma vigência da poesia. Mas por que razão não pode a pertur-

bação socrática conviver amenamente em condomínio espiritual com a arte das musas, 

exigindo, pelo contrário, a sua aniquilação? Podemos pensar: uma alma não pode tudo; e a 

arte das musas, ainda que remetida ao seu apertado reduto, talvez reclamasse de tal modo 

os seus direitos que até a filosofia, por um dever de vizinhança, se veria forçada a um 

qualquer género de cedência e impedida de atingir a plenitude das suas possibilidades. 

Evidentemente, tal como o olho não poderia ver o sol se algo do sol não houvesse nele 

(segundo o dictum de Empédocles), assim também não poderia a filosofia, se não possuís-

se qualquer coisa da poesia, mostrar-se tão exposta ao poder corruptor dessa vizinhança: a 

corrupção pressupõe a tentação. É esta sensibilidade às tentações que a leva a não querer 

possuir senão aquilo que pode possuir absolutamente. Não necessitaria o poeta trágico (ou 

futuro filósofo) de fazer prova tão ostensiva da sua renúncia, invocando a assistência do 

deus, se a sobrevivência simples da forma arcaica não comportasse um risco fatal para a 

forma mais recente. O advento da filosofia supõe a erradicação da poesia, não porque 

ambas representem directrizes irreconciliáveis para a vida do espírito, mas porque ambas 

exprimem, precisamente, com igual grau de exclusividade, a mesma pretensão a uma vida 

do espírito — a tal ponto, talvez, que a filosofia só se permite prosperar naquele espírito já 

incipientemente vigilante dessa vida e, por conseguinte, já vinculado a formas preparató-

rias que, ainda que lhe abram o campo, se disponham, na ocasião propícia, a ser reduzidas 
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a cinza. Um espírito povoado de coisas totalmente distintas da filosofia não reconhece a 

necessidade da destruição que ela propõe: a esse, Sócrates não perturba. Não é assim ape-

sar da poesia que Platão se perturba: é por causa dela. É a um jovem poeta que Sócrates 

faz reconhecer a insuficiência dos seus meios; mas essa insuficiência só pode ser reconhe-

cida enquanto tal por parte daquele que já ordenou esses meios a um fim. Foram inclusiva-

mente as primícias poéticas, talvez, que permitiram formular os fins à luz dos quais se 

revêm agora na sua insuficiência. Após essa formulação, a poesia aniquila-se para libertar 

essa finalidade de que se reconhece o meio inadequado. Por isso, Platão precisa de Hefes-

tos: não seguramente para pegar fogo a rolos manuscritos, mas para distinguir e separar, 

para evitar todo o efeito de amálgama e erradicar tudo aquilo em que existe a possibilidade 

de um contencioso sobre o reino incipiente de que a filosofia está prestes a tomar posse. 

Todo a filosofia é a história de uma insaciedade da poesia. Precedendo-a na biografia, 

quer dizer, numa certa forma de concentração da História, e representando ela uma pertur-

bação mais antiga, a poesia está para a filosofia como aquilo que, até aqui, preencheu o 

lugar do seu advento e o administrou em moratória, e que, agora, com o exemplo socrático 

em vista, só pode ser definido, por fim, como o que já lá e desde logo subsistia apenas 

enquanto ausência de filosofia.  

 Esta história é ainda menos inócua, quanto ao seu significado, por nela se fazer a 

abreviatura de um tema centralmente implantado no platonismo, aquele, precisamente, em 

que ganha sentido a ideia de um destino do filósofo: o de uma luta pela alma. Reporta-se 

essa luta, como já indicado, à competição de paideias rivais. Na forma mitográfica que lhe 

é própria, o episódio traslada para a alma de Platão a nota de uma cisão em que se 

reconhecerá o elemento activo do mais amplo processo helénico, um processo que é tanto 

da alma como da cidade: referimo-nos à crise dos elementos representativos ou simbólicos 

em que está fixada a experiência grega. Essa cisão é o momento auto-reflexivo do filóso-

fo; é ela que consubstancia a decisão que o opõe ao todo da cultura política e intelectual 

do seu tempo, à educação ática, aos seus fundamentos poéticos e tradicionais e à desordem 

de que ela, segundo pensa, é o mais importante factor; em suma, a decisão suportada na 

«convicção de que só a filosofia é capaz de salvar o Estado» (Gadamer 1980: 47-8). A luta 
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pela alma do homem, pela conformação dessa alma à sua ordem própria, é a luta pela 

cidade do homem. Nesta luta, o filósofo ocupa a posição mais recente, talvez até a posição 

a partir da qual a luta pode ser vista na sua unidade, mas que não começou decerto no 

momento em que ele entrou em cena e da qual se dirá até que não admite posições rígidas. 

Já o épico homérico, por exemplo, terá representado, com a sua mitopoética livre, uma 

forma crítica num contexto civilizacional de crise, e protagonizado essa luta. Mas Hesíodo, 

depois dele, não deixou de visá-lo na rejeição do velho mito. Para os pensadores sapien-

ciais, como Heraclito e Xenófanes, tanto Homero e Hesíodo como os seus descendentes se 

moveram para a esfera da não verdade, a que se opõe a sophia. A irrupção do teatro trági-

co e a definição histórica da sua forma, com Ésquilo, recriando o mito da alma sob forma 

dramática, significou, por sua vez, a superação do mito épico ou simplesmente lírico. Para 

Platão, por fim, a tragédia e a comédia do século V tornou-se tão pseudeis como Homero, 

de quem toda a corrrente da poesia helénica descendeu. O que Bruno Snell designou como 

descoberta do espírito, bem como (acrescentaríamos) a luta pela sua ordem, é um proces-

so que se estende ao longo de séculos e que, apoiando-se sucessivamente em posições falí-

veis, atinge o seu apogeu em Sócrates e no seu impacto em Platão, quer dizer, no anúncio 

cru de que a idade do mito está encerrada. A alma do homem, aparentemente, encontrou-

se em si mesma na alma de Sócrates. Depois de Sócrates, todo o mito é impróprio; quer 

dizer: o idóneo do homem já não habita nele.  

 O texto supremo da cisão grega e da luta pela alma é a República. Não é acidental 

que essa cisão compareça no texto de Platão na forma de uma analítica da desintegração 

do mito. Em última análise, é esse destino do mito e da unicidade da experiência nele codi- 

ficada, bem como a afirmação de uma nova reunião da experiência, que ali subjaz à demo-

lição de Homero e à intenção de banir a poesia da cidade. A desintegração do mito é ali 

reflectida em dois postulados principais. Por um lado, o mito é apropriado culturalmente 

segundo uma concepção errónea (de origem sofística e poética) que vê na história mítica 

uma teodiceia realista. Desde logo, banir os poetas é a solução paidêutica para interromper 

a perniciosa corrente interpretativa dos significados míticos. O banimento justifica-se, 

assim, numa ofensa intelectual que afecta as condições políticas e éticas da polis. Mas não 
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só. É que o mito, bem ou mal interpretado, já se tornou, por outro lado, impróprio em si 

mesmo. A impropriedade do mito apresenta-se na tese da inadequação do instrumento 

mítico para veicular um ethos autêntico. A procura deste ethos autêntico é o esforço subja-

cente à tentativa de definição da justiça. Indicámos, com estas breves proposições, um 

princípio de leitura da República que nos propomos agora aprofundar. 

4.  A luta pela alma pressupõe a existência de um erro da alma que o processo dialéc-

tico se propõe expor ou corrigir. O erro da alma resulta do facto de esta ter sido enganada 

«a respeito daquilo que é [περὶ τὰ ὄντα]» (382b). Esse engano, essa autenticação da men-

tira, mostra que, para qualquer um, a «verdadeira mentira» (ώς ὰληθῶς ψεῦδος) tomou 

posse da parte suprema de si mesmo. A ignorância da alma (ψυχῇ ἄγνοια) é o estado que 

decorre do facto de qualquer um, na sua parte suprema, viver sob o efeito dessa mentira. 

Por via dela, a parte suprema foi privada da relação à verdade e precipitou-se no erro. Por 

conseguinte, a ignorância da alma é o topos em que a (re)instauração da ordem da alma — 

a sua relação à verdade — tem de começar estrategicamente. Mas de que é que a alma é 

ignorante? Esta pergunta deixa-se responder pela natureza da instauração visada no 

processo dialéctico. Essa instauração é, no fundo, a remediação da relação entre o homem 

e o deus, como se depreende do facto de a discussão que põe em jogo estes conceitos se 

referir ao conteúdo da verdadeira teologia. Uma vez que o domínio da “verdadeira mentira” 

é a obliteração da verdadeira teologia, então a ignorância da alma é o produto de teologias 

ilusórias. A crítica da teologia ilusória ocorre naturalmente na forma de uma crítica aos 

poetas; é, aliás, «para que não digam tantas mentiras a este respeito» (381d) que Sócrates 

desencadeia o seu ataque a Homero e aos poetas.80 Os deuses, afirma, não enganam os 

homens em palavras nem em actos (383a). É ao complexo de falsidades promulgadas a 

                                                
80 É aqui abandonada a primeira doutrina da poesia, expendida no Íon, que ainda colocava os poetas na 
autoridade teológica da poiesis, representando, por exemplo, o dom poético nestes termos: «o poeta é uma 
coisa leve, alada, sagrada, e não pode criar antes de sentir a inspiração, de estar fora de si e de perder o uso 
da razão. Enquanto não receber este dom divino, nenhum ser humano é capaz de fazer versos ou proferir 
oráculos. Assim, não é pela arte que dizem tantas e belas coisas sobre os assuntos que tratam (...) mas por 
dom divino» (534b). O dom poético é a θεια µοίρα, o divino privilégio que é vivido como um estado de 
alienação ou de privação da faculdade racional. Esta doutrina, que estaria na origem das poéticas da 
inspiração, concordava com a tradição instituída por Homero, de cuja invocação às musas se inferia o genos 
da experiência poética na mania inculcada pelo deus. 
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respeito dos deuses, não só por Homero e Hesíodo, mas também pelos poetas trágicos e os 

sofistas, que aponta a impugnação da teologia poética. É na medida em que a apresentação 

dos deuses por uns e outros representa um distúrbio da alma, na sua correcta ordenação, 

que os poetas devem ser condenados (junto com os sofistas). A expulsão dos poetas da 

cidade, que se torna o corolário desta crítica teológica, implica que o seu distúrbio diz 

respeito à polis; na medida, com efeito, em que se refere à correcta ordenação da alma, é 

imediatamente matéria de uma politeia, de uma ortopedia da cidade. Da mesma forma, a 

crítica da polis corrupta não é dirigida contra uma qualquer espécie de abuso político, mas 

contra a ignorância ou doença da alma (a qual, no entanto, é a semente da tirania). Ao 

proporcionar ou fomentar o erro da alma, a poesia está em situação de diferendo com os 

fins da cidade ordenada òρθωτατά (correctamente). A instauração da boa politeia, que não 

pode ser efectuada sem um cálculo referido às almas dos seus cidadãos, requer uma peria-

gogê (uma meia volta) da alma (518d-e) da ignorância para a verdade do deus; nessa 

medida, também, da opinião para o conhecimento peri ta onta e, como corolário normati- 

vo, da actividade multímoda e plural para a justiça, i.e., a conformação de cada um à esfe-

ra de acção que lhe é própria por natureza (ou por correcta ordenação da alma).  

 Essa meia volta não é outra que o objecto da paideia filosófica. Que essa paideia vá 

buscar o critério do seu êxito à neutralização da poesia e das suas obras, é o significado 

das supreendentes afirmações no início do Livro X. Congratula-se Sócrates, junto de 

Gláucon, com a boa edificação da cidade ideal, tal como a produziu dialecticamente a pai-

deia filosófica nos nove livros precedentes, mas não sem remeter o critério dessa boa 

edificação ao êxito da doutrina entretanto formulada a respeito da poesia (tópico que fora 

abandonado no já distante Livro III). Torna-se óbvio que Platão ainda não disse tudo e que 

a reintrodução do topos visa preencher aspectos ainda não tratados dessa doutrina; em 

particular, uma crítica da gnoseologia (e já não só da ética) subjacente à mentira poética.81 

                                                
81  A hipótese de uma composição tardia do Livro X foi inconclusivamente ventilada por inúmera biblio-
grafia e subordina geralmente a questão da sua coerência ou continuidade em relação aos Livros II e III. Para 
esta questão, em defesa da continuidade, cf. G. FERRARI: 92–148; E. ASMIS, “Plato on Poetic Creativity,” in 
KRAUT 1992: 338–364; para a defesa da inconsistência, cf. ANNAS 1981. Em todo o caso, o retorno à crítica 
dos poetas no livro X é geralmente visto como a palavra final de Platão sobre o assunto, com a única excep-
ção, para o nosso conhecimento, de Martha NUSSBAUM, que vê a tese da República subsequentemente revis-
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Essa é a tarefa de uma crítica da mimesis: a tese da impropriedade do mito é revista na 

forma de uma tese sobre a impropriedade da mimesis artística. A este respeito, é necessá-

rio observar que Platão (ou Sócrates por ele) começa por confessar um amor por Homero 

que, nutrido desde a infância, ainda agora o impede de falar (595b); alude também à pode-

rosa sedução do ritmo, do metro e harmonia poéticas (601b), do prazer que decorre da 

representação realista (605c-d). Isto significa que o filósofo não está em guerra com a 

poesia enquanto arte: a objecção dirige-se ao carácter mimético do trabalho dos poetas. A 

exclusão dos poetas não se prende com a natureza da technê que lhe é própria, mas com a 

pretensão dessa technê a produzir um discurso de verdade. A technê mimética é repreensí-

vel por duas razões. Uma, a imitação não é o original — e a sabedoria, como podemos 

inferir, não é mais do que a proximidade ao original. Entre o original (o eidos) e qualquer 

imitação (o eidolon) há o lapso de um esvaziamento (de uma distorção). Deus cria a mesa 

(enquanto ideia) e o carpinteiro, imitando-a, incorpora distorcidamente a ideia na mesa 

artifical que produz.82 O pintor ou poeta que faz a mimesis da mesa imitada acrescenta-lhe 

outro grau de distorção. À distorção de uma distorção, em princípio, poderia ser associada 

a expectativa de uma reposição do original distorcido; mas a imitação poética só conserva 

a distorção precedente para agravá-la: por essa razão, o trabalho do artista mimético está 

«três pontos distanciado da realidade» (596a-597e) e, pela mesma razão, o artífice de tra-

gédias está «três vezes afastado do rei e da verdade» (597e). Em segundo lugar, o imitador, 

ao produzir o objecto, é guiado, não pela realidade dele, que desconhece, mas pelo utente. 

Quer dizer: o artista mimético não faz nenhuma tentativa de representar, mesmo que à 

distância de três, a verdade do original, mas apenas a de representar a aparência do origi- 

nal que agradará ao seu público. O erguer do espelho produz uma causalidade do agrado 

que só diz respeito à aparência. É garantido, por outro lado, que a multidão está menos 

                                                                                                                                             
ta no Fedro: cf. “This Story Isn’t True’: Poetry, Goodness and Understanding in Plato’s Phaedrus”, in J. 
MORAVCSIK and P. TEMKO (eds.), Plato on Beauty, Wisdom and the Arts, Totowa, 1982. Aproximar-nos-     
-emos desta posição, mas não, como Nussbaum, por via da crítica interna da doutrina, que permanece a 
mesma, mas indirectamente, pela percepção de uma transferência de domínio da poesia.  
82  A primeira relação, pressupõe-se, é entre dois artífices e, portanto, duas technês simétricas. Para a 
associação de uma technê ao divino, cf. 596c-e, a que remeterá, mais tarde, a figura do demiourgos ton ôlon 
(o artífice do todo) no Timeu.  
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interessada na verdadeira natureza das coisas do que «nas paixões e nas personagens arre-

batadas» (605a).83 Contudo, um tal realismo na representação da alma desenfreada e con-

fusa (do herói trágico, me judice) há-de corroer a melhor parte da alma do espectador ou 

ouvinte; e só uns poucos serão conscientes de que aquilo com que nos deleitamos nos 

outros (por exemplo, a dor trágica) terá como consequência inevitável em nós mesmos a 

auto-comiseração ou o abrandamento da vigilância perante o que é repulsivo (605c-606b). 

Tanta mimética — em particular, a trágica — é ruinosa para a alma do ouvinte, na medida 

em que, excitando a violência inevitável da experiência humana (602c-603d), exaspera o 

efeito da injustiça; e, dando por justiça aquilo que é apenas os seus eidola, estabelece um 

má constituição nas almas dos ouvintes — a menos que eles possuam o antídoto, isto é, 

entendam a sua verdadeira natureza (595b): «todos [esses poemas] corrompem a inteligên-

cia de quem os escuta, se [estes] não possuirem o antídoto [phármakon], quero dizer, o 

conhecimento daquilo que [na verdade] se dá o caso de serem» (595 b).  

 A proposição de uma verdade que se dá o caso de (se) ser ocorre previamente, sob 

forma implicada, no Livro III, e ainda em contexto pertinente para a discussão da poesia (e 

a relação a estabelecer é um legítimo argumento não apenas favorável à consistência da 

doutrina platónica da poesia, como à percepção do seu ponto central). Trata-se da passa-

gem em que Sócrates afirma que aquilo que pode ser dito dos homens é «algo em que só 

concordaremos quando descobrirmos a natureza da justiça» (392c) (entenda-se: aquilo que 

podemos dizer dos homens enquanto é isso que se dá o caso de serem). Esta asserção 

equivale a outra: a de que só poderemos saber se os poetas mentem ou não quando desco-

brirmos a natureza da justiça, uma vez que o contexto argumentativo tenta até aqui apurar 

se os poetas dizem a verdade a respeito dos homens. Em face daquela afirmação, o leitor 

(e Gláucon com ele) é colocado numa posição interpretativa que pede que se considere a 

poesia e a justiça na sua relação mutuamente desveladora. Quer isto dizer que o tema da 

poesia (e do banimento dos poetas) é uma especificação do tema da justiça e que ambos 

                                                
83  Toda a exemplificação do argumento (604e-606b) é retirada do espectáculo trágico e é regulada pela 
ideia de que a poesia trágica procede (por facilidade de imitação e por imposição do público) à mimesis da 
pior parte da alma. O argumento e a exemplificação foram já expendidos num elenchos do Górgias (501b-
503a), que acaba por classificar a tragédia cénica no plano da retórica política. 
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não representam preocupações separadas ou longínquas. O banimento dos poetas é tão 

central à questão da justiça — mostrando mesmo o modo como ela deve ser abordada — 

que chega a fornecer, como vimos, o critério da boa edificação da cidade justa. Mas isto 

significa que a percepção do que a poesia põe em jogo depende da percepção da natureza 

da justiça. Envolve-se aqui uma petição de conhecimento que requer que coloquemos os 

poetas no contexto mais vasto do movimento humano (histórico ou existencial) que visa a 

compreensão do significado da justiça (e, na medida em que a interpretemos na relação à 

sua actualidade ateniense, é pacífico observar que a República representa uma tentativa de 

revigorar a questão da justiça contra os seus equívocos desenvolvimentos sofísticos, senão 

mesmo pericleanos). É aliás a impropriedade das sucessivas definições de justiça, no     

início do diálogo,84 a sua inteira inadequação no contexto dessa reflexão, que suscita a 

necessidade de proceder à edificação dialéctica da cidade — não pelo facto de tais defini-

                                                
84  A de Céfalo: a justiça é dizer a verdade e restituir a cada um o que lhe é devido (331d); de Polemar-
co: fazer o bem aos amigos e mal aos inimigos (332a); de Trasímaco: a conveniência do mais forte (to tou 
kreittonos sumpheron, 338c). A respeito da segunda definição, Sócrates rejeita a ideia de que os poetas 
pudessem ter dito semelhante coisa, segundo defende Polemarco. (No entanto, expendem essa máxima ou 
código ético PÍNDARO, nas Píticas (II, 83) e nas Ístmicas (IV, 52); SÓLON, no Fr. 13 W, 5 (cf. LEÃO: 425), 
TEÓGNIS, I, 869-872 (cf. M. H. ROCHA PEREIRA, Helade, Coimbra, 19956, p. 144)). A figura principal no 
Livro I (que, considerado autonomamente, se assemelha a um dos diálogos aporéticos da primeira fase) é a 
de Trasímaco, famoso sofista e orador do século V. Trata-se também do único teórico da representação céni-
ca mencionado por Aristóteles (Ret. 1440a). Não vimos observado que, tal como o carácter e os interesses de 
Laques são importantes para a interpretação do diálogo epónimo sobre a coragem, ou os de Cármides e de 
Crítias para os diálogos sobre a sophrosyne, a escolha de um teórico do teatro não será sem significado para 
a interpretação do diálogo sobre a justiça. Quando Sócrates afirma que «[Trasímaco] atirou-se a nós como 
um animal selvagem que nos quisesse devorar» (336b), a enfâse está posta na lógica (ou na arte) da seme-
lhança, mais precisamente, da habilidade teatral. A partir do Livro II, ao lançar-se a discussão sobre as virtu-
des cardinais do estado, é como se o diálogo, na verdade, passasse a explorar o domínio de competência de 
Trasímaco (que entretanto se retirara), i.e., a arte do actor, impulsionada pelo argumento com que Gláucon 
sugere as vantagens da “hipocrisia” (a arte do actor: hypokrates) na política. Defender a justiça contra a 
injustica, diz Gláucon, é relativamente fácil; mas o caso muda de figura quando se deve defendê-la contra 
uma injustiça que, com êxito, finge ser justiça. A tarefa de Sócrates será então a de mostrar a superioridade 
da vida justa independentemente das aparências (bem como a da autêntica eudaimonia do homem verdadei-
ramente justo). A palavra que doravante designará esse fingimento ou semelhança é mimesis (Livro II, 372d). 
A definição final de justiça assentará para Sócrates na possibilidade de uma mimeisthai spoudei (397a), i.e., 
de uma representação séria, que coincidirá com o lema “um homem/ um ergon” («naturezas diferentes são 
aptas para a execução de diferentes tarefas»: 370b1) a que corresponde a estrutura da cidade justa (não qual 
é assim impossível todo o tipo de parecer-se: com um animal, com um rei de Tebas, etc.). No entanto, tudo 
isto é realizado num diálogo escrito por Platão que finge ser Sócrates que finge reproduzir rigorosamente o 
diálogo que manteve e faz as vozes dos seus interlocutores, fingindo ser o fundador de uma cidade e falando 
sobre quantos fingem ser bons cidadãos ou estão envolvidos no trabalho do fingimento: poetas, actores, 
espectadores.  
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ções não suportarem o escrutínio lógico, mas sobretudo por não requererem um ethos, não 

abrirem a mediação política. Ora, é a objectivação do ethos — isto é, a cidade justa — que 

constitui o movimento humano no interior do qual tem a poesia tem de ser contextualizada. 

E é precisamente a inteira inadequação do trabalho dos poetas à especificação do ethos (a 

impossibilidade da fundação poética da comunidade) que está nas intenções de Sócrates 

quando pergunta se Homero realmente soube algo a respeito das mais belas e importantes 

de todas as technês: a defesa da polis em guerra, a administração da justiça na paz e a 

paideia do homem. Se Homero, afirma, fosse mais do que um criador de fantasmas, se 

tivesse sabido que coisas fazem os homens melhores ou piores na vida pública, então não 

se teria dificuldade em encontrar uma polis que lhe tivesse uma dívida tão grande como a 

Lacedemónia para com Licurgo ou Atenas para com Sólon; ou em atribuir-lhe invenções 

decerto úteis; ou em ouvir-se falar de amigos e discípulos que amaram a sua companhia e 

a quem ele comunicou um modo de vida, à maneira dos Pitagóricos (599b-600e). Porém, 

nada disto se verifica; e por nenhuma razão se deve dizer que seja o educador da Grécia 

(606a) ou acolher o seu trabalho na boa polis (607a). Os poetas imitativos apenas erguem 

um espelho perante o mundo (596d) e reclamam o conhecimento de tudo o que nele dão 

por reflectido, quando, de facto, tudo o que se deixa reflectir e forma o conhecimento que 

reclamam é imagem e fantasma. Deste modo é a própria justiça que é posta em crise no 

logos poético, uma vez que nele se reconta a vida como aquilo em que a justiça é reflecti- 

da e em que, por conseguinte, ela se dá em pluralidade e divisão — divisão, aliás, acres-

centada pelo próprio reflexo. Tal divisão (a mesma que assiste, por exemplo, ao conflito 

trágico) não pode, por definição, cumprir um ethos.  

5. Todo o mito é improcedente e sobre ele se abate o logos filosófico, para melhor se 

generalizar à cidade, tal como Hefestos generalizou o fogo destruidor à alma de Platão. 

Mas banir os poetas (e os sofistas) como tese paidêutica — e, assim, declarar o passado 

como tal, relegá-lo à sua condição e nessa declaração fundar a política — só fará sentido 

se a filosofia tiver entrado na posse plena das suas finalidades. Como pode ela colocá-las 

ao serviço da arte de formar a alma, em alternativa ao épico e à tragédia? Ao desqualificar 

o saber de Homero e de toda a tradição lírica ou trágica que ele originou (bem como, por 
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outro lado, o saber de especialistas como Trasímaco, Hippias ou Górgias), o elenchos 

socrático cria prima facie um “vazio educacional”. Por outro lado, é justificada a suspeita 

de que esse elenchos, ao mostrar a inaptidão ética e epistémica dos logoi poéticos, mais 

não faz do que indiciar, conversamente, a inaptidão do saber filosófico para apreendê-los; 

e a filosofia, que se quer a profissão da cidade, expõe-se assim a que a tomem como aqui-

lo que, incapaz de reconhecer o sentido da paideia constituinte da cidade, dela a esvazia 

sem apresentar uma positividade alternativa. Está justificada, então, a acusação do tribunal 

de Atenas, segundo a qual Sócrates é um corruptor da juventude? Como preencher esse 

vácuo e, assim, resgatar Sócrates da fácil identificação com o sofista imoral, que Aristófa- 

nes, por exemplo, veiculara nas Nuvens? Mas, ao mesmo tempo, que fazer daquela incon-

fessável afinidade poética da filosofia que, na história de Laércio, justificava a brutalidade 

necessária ao seu começo influente? São perguntas que não consentem uma síntese apres-

sada. Mas essa síntese parece insinuar-se no velho dictum de que nada é mais profundo 

que a superfície; e, sob este aspecto, é significativo que a forma comunicada da paideia 

filosófica constitua, em si mesma, uma mimesis daquela forma positiva pela qual o mito 

ainda lograva exercer o seu ascendente na polis ateniense: a forma dramática. Referimo-

nos à forma dialogada do texto platónico, a superfície que temos agora de sondar.  

 A história de Laércio sugeria que os diálogos platónicos seriam um sucedâneo da 

cinza trágica e, de alguma forma, a sua substituição. Foi dessa afinidade que deu lição a 

testimonia clássica, quando ordenou os diálogos platónicos em tetralogias e fomentou a 

ideia de que Platão os teria publicado em resposta às tetralogias dos festivais dramáticos 

(Dióg. Laércio: III, 56-62),85 e que ainda veremos materializada nos hábitos daqueles inte-

lectuais romanos reunidos em torno de Cícero, que promoviam a dramatização desses 

diálogos nos seus simpósios.86 Mais uma vez, a “percepção veiculada” não é meramente 

caprichosa e encerrar-se-á nela um sentido decisivo. Uma vez que não é possível ainda ter 

clareza acerca do que é o filósofo, é talvez útil saber como comunica ele. Façamos, pois, 

                                                
85  Era obrigação regulamentar que as trilogias trágicas a concurso se fizessem acompanhar de um drama 
satírico.  
86  Alexandre KOYRÉ, Introduction à la Lecture de Platon, Nova Iorque, 1945, p. 180n. 
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coro com Sócrates quando propõe na República (no que é seguramente um momento auto-

referencial): «ponhamos um termo às histórias. Deve examinar-se agora a questão do esti-

lo, segundo creio, e teremos então examinado por completo os temas e as formas» (392c). 

 A “percepção veiculada” pode chamar a seu favor, desde logo, a analogia imediata 

fornecida pelos títulos dos diálogos, que obedecem ao costume, introduzido pelas tragé-  

dias dramáticas, de identificarem o nome do protagonista, isto é, daquele que será vitima-

do pela fatalidade. Mas noutras instâncias se apresenta a analogia de modo mais subtil: em 

particular, é ela que encerra o significado visado na questão canónica de apurar por que 

razão não veicula Platão as suas ideias em nome pessoal ou através de uma personagem 

chamada Platão, por exemplo, em vez de as deixar refractar-se na voz de outras persona-

gens.87 Em nenhum dos diálogos pode a voz das personagens ser identificada com a do 

                                                
87  Também sobre a presença autoral de Platão nos próprios diálogos, a bibliografia é inúmera. Limita-
mo-nos a remeter à instância paradigmática: o comentário de STRAUSS 1953: 53-61, retomado por ROSEN: 
11-12. Strauss argumenta (a) que os diálogos podem ser lidos como dramas e (b) que manifestam uma afini-
dade preferencial com a comédia. Esta leitura é uma primeira instância do que mais tarde veio a conhecer-se 
como “interpretação dramática” de Platão (cf. PRESS; ARIETI), remotamente autorizada pela inclusão aristo-
télica dos Sokratikoi logoi no número dos géneros miméticos a que, mutatis mutandis, os princípios da tragé-
dia se aplicariam (Poet., 1447b11). Mas à interpretação formal de Strauss (centrada em Platão) gostaríamos 
de agregar uma interpretação metodológica (centrada em Sócrates). Pelo menos no que se refere aos diálo-
gos do primeiro período, a questão do desaparecimento do autor pode ser esclarecida pela natureza da epa-
gogué socrática. A epagogué é o processo heurístico pelo qual Sócrates, introduzindo nova informação, 
obriga o interlocutor a admitir uma proposição contraditória (NP) com aquela em que se representa o seu 
primeiro logos (P). Nesta admissão, no entanto, nem a falsidade de P nem a verdade de NP são demonstra-
das. O que a cadeia indutiva realiza é a co-presença de duas proposições contraditórias, que revelam a incon-
sistência lógica do discurso do interlocutor. Assim, a relação entre P e NP não é lógica, mas sim epistémica, 
na medida em que são respostas do mesmo interlocutor, quer dizer, respostas do mesmo saber. No seio de 
uma unidade de saber, detecta-se assim uma contradição epistémica de P e NP forçada pela interlocução. 
Ora, se (P→NP) fosse uma prova lógica, Sócrates não precisaria de um interlocutor e seria um sábio. Se, 
portanto, o estatuto do saber socrático se fundasse em provas lógicas e não visasse finalidades meramente 
pedagógicas, Platão não precisaria de encenar um diálogo: o saber veiculado nos seus textos seria autorizado 
e, nesse caso, diferente do saber socrático.  
 Entretanto, a questão da presença autoral remete ao que a tradição erudita conhece como problema 
“socrático” ou “platónico”, respectivamente, o problema de saber o que é que, nos diálogos, pode ser atribuí-
do ao Sócrates histórico (que nada escreveu) e o que deve ser atribuído a Platão (que jamais fala na primeira 
pessoa). A chamada tese Burnett-Taylor estabelece referencialmente o problema e afirma a identidade abso-
luta entre o que Sócrates pensou e o que Platão escreveu (cf. J. BURNET, Plato’s Phaedo, prefácio, Oxford, 
1911; A. E. TAYLOR, Plato, The Man and His Work, Londres, 1926). Já BARKER (1918), JAEGER (1936) e 
GUTHRIE (1971), acatando a percepção aristotélica, estipulam um elemento especificamente platónico nos 
diálogos intermédios e tardios (centrado na Teoria das Ideias), que apenas actualiza uma potência problemá-
tica do socratismo histórico. VLASTOS (1991) identifica o Sócrates histórico nos diálogos aporéticos, mas 
rejeita a continuidade do socratismo histórico nos diálogos da maturidade (e mesmo a do Sócrates aporético 
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autor.88 Tal como diz de Homero na República (393c), Platão “esconde-se”. Esta suspen-

são da “voz autoral” parece ser tão decisiva que Platão, por vezes, é inclusivamente enfáti- 

co a esse respeito. Não apenas se exclui dos textos, como, muitas vezes, chama a atenção 

para a sua ausência, obrigando o relato a abrir a questão da sua veracidade — por exemplo, 

no quase pungente detalhe com que encerra a enumeração dos que acompanharam Sócra-

tes no último dia: estavam todos os amigos, menos Platão, que se encontrava doente (Féd., 

59d). Por vezes, a ausência é obliquamente aludida, por exemplo, pela presença dos seus 

irmãos, no Parménides e na República. No Teeteto, é sublinhada com a atribuição da auto-

ria do diálogo central a Euclides. No início do diálogo, este recorda que Sócrates lhe rela-

tou a conversa que manteve com Teeteto. Euclides, cuja memória é fugidia, apressou-se a 

exarar esse relato, do qual omitiu porém as partes diegéticas (“eu disse” ou “ele retor-

quiu”) tal como lhe foram comunicadas por Sócrates. Transformou, assim, uma narrativa 

numa mimesis. Mas, ao contar tudo isto, num prólogo dialogado “sem autor”, Euclides usa 

exactamente os mesmos termos que Sócrates usara na República (392c-394b) e que devem 

ser entendidos como a fixação auto-referencial das condições de produção dos diálogos 

platónicos. Aludimos à passagem em que Sócrates procede à distinção formal entre poesia 

mimética e poesia narrativa (ou diegética). Se o autor omite «as palavras do poeta que 

estão no meio das falas» (as partes narrativas), o autor esconde-se e, por conseguinte, os 

seus escritos são “dramas” (tragédias ou comédias) (Rep., 392c). É esta distinção que se 

torna operativa no Teeteto e que o estabelece como drama. Ali, a distinção da República é 

tornada operativa num diálogo socrático composto por Platão, mas que não lhe é atribuido 

(Teet., 143b-c); por outro lado, serve de mola do próprio esquema narrativo que a temati-

za; e ainda: tematiza-se ele enquanto forma mesma da sua implosão, na medida em que, 

no seio de um mesmo diálogo, passamos de um item narrativo (a narração de Sócrates a 

                                                                                                                                             
do primeiro período). O argumento desenvolvido nestas páginas apropria-se de Sócrates como herói platóni- 
co, i.e., como instância de uma continuidade argumentativa indiferente à sua radicação histórica.  
67 Para a cronologia dos diálogos, tal como canonica (mas não incontrovertidamente) estipulada segun-
do critérios estilométricos e de crítica histórica, cf. GUTHRIE: 1962-1981: IV, 50, com a qual não beligeram 
as implicações argumentativas, que aqui faremos, da precedência do Íon e do Górgias em relação à Repúbli-
ca, e desta em relação ao Fédon e ao Fedro.  
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Euclides) ao modo mimético (o prólogo em que Euclides narra o sucedido) e, por fim, 

quando nos é dado o diálogo exarado por Euclides, à mimesis dessa mimesis 89.  

 A prova literária de um “carácter dramático” dos diálogos platónicos é amenamente 

coadjuvada pela constatação de que neles se realiza, por via do interrogatório socrático e 

do confronto de ideias, uma instância analógica do âgon dramático, isto é, daquele confli-

to argumentativo, de teor proto-judicial, que funciona na tragédia ática como exposição do 

diferendo que virá abastecer o desfecho trágico. Não é procedente rejeitar esta analogia 

com a invocação de que, para serem “dramáticos”, os diálogos teriam de pressupôr uma 

mimesis de acções e um conflito, não de ideias, mas de personae, como ocorreria na tragé-

dia cénica (Blondell: 16). Com efeito, mesmo que, para a tragédia cénica grega, estes fos-

sem valores normativos,90 não se observa que os diálogos platónicos se abstivessem deles; 

também Platão representa “conflitos de personagens” e o muito que acontece é muitas 

vezes tão importante como o que é dito. Com efeito, observamos nos diálogos, como num 

palco, o trabalho de uma parteira que se esforça por dar à luz «belas imagens e visões» até 

aí embrionárias nas almas dos seus interlocutores, as quais, com ajuda do deus e de Sócra-

tes, terão talvez a fortuna bastante de os dar à luz (Teet. 150b-e; Apol. 33a) Quando Sócra-

tes fala com alguém, inferimos que, como no teatro, o faz calculadamente (inadvertido nas 

suas intenções, a não ser pelo espectador) para facilitar o parto espiritual na alma daquela 

pessoa em particular, tal como Ifigénia, por exemplo, se esforça por produzir a piedade 

adormecida na alma de Agamémnon. 

 Mas esta semelhança familiar com a estrutura dramática é mais decisiva por abran-

ger sobretudo um elemento estrutural que ainda não vimos observado e que, por enquanto, 

deixamos apenas assinalado. Tal como, por exemplo, Édipo, Ájax ou Electra, nas tragé-

                                                
89 STRAUSS restitui a divisão entre mimético e narrativo como os dois modos formais do próprio corpus 
platónico: os “performed dialogues” e os “narrative dialogues” (1953: 58). Os dois modos coexistem no 
Teeteto, que será então a amálgama auto-reflexiva dessa duplicidade.  
90  O que é duvidoso. Na tragédia ática, a acção, mais do que imitada, é objecto de exposição auto- ou 
heterodiegética. Por outro lado, a expressão “conflito de personagens” não tem conteúdo. Resgatá-la-ia 
talvez a sugestão de que o conflito é o desenvolvimento de uma inclinação caracterial, a qual seria, por outro 
lado, determinante na escolha errónea (hamartia) com que o herói se expõe ao desfecho trágico. Porém, não 
é na psychê que se determina a polaridade trágica (e a culpa, por conseguinte, não está nela), mas sim no 
logos ou no ergon da personagem.  
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dias epónimas, se precipitam no seu destino por incorrerem na hamartia ou erro de avalia-

ção, procedendo depois ao reconhecimento da sua verdadeira condição, assim Ménon, 

Êutifron, Cármides e os outros interlocutores de Sócrates que eponimizam os respectivos 

diálogos laboram num erro conceptual e são, por fim, forçados a reconhecer a condição da 

ignorância em que se encontram. Não apenas a aporia, com que sempre terminam os diá-

logos do primeiro período, equivale à forma de destinação do conhecimento humano, 

como o próprio Sócrates desempenha, nessa destinação, um papel equivalente ao daquele 

mensageiro que, vindo para sossegar Édipo a respeito da mãe, acaba por descobrir-lhe a 

identidade e precipitar o reconhecimento trágico.91 É só na medida em que esta correspon-

dência não pode ficar oculta, para todo o esforço interpretativo, que faz sentido mencionar 

o “carácter dramático” dos diálogos platónicos. 

6.  Mas tal semelhança coloca um problema: como conciliar a prescrição doutrinal (a 

expulsão dos poetas e a desqualificação da mimesis trágica) com o procedimento literário 

que é posto ao seu serviço e que, paradoxalmente, parece homenagear ou replicar aqueles 

mesmos recursos que justificam a expulsão? A resposta deve apontar-se ao próprio objec-

to replicado, mais exactamente, ao significado intrínseco do espectáculo trágico, que Pla-

tão, como acima indicado, remete ao elemento genérico de uma impropriedade do mito. A 

consciência desse significado é o que se exprime, em modo já reflexivo, na opção literária 

a que responde o diálogo platónico; mas agrega à estrutura dramática em cujo interior se 

instala um elemento já incomensurável que tentaremos agora explicitar.   

 As finalidades que subordinam a tragédia cénica, qualquer que seja o conceito que 

lhes corresponda, só são eficazmente visadas na mediação do dispositivo agónico ou argu-

                                                
91  Sobre a hamartia e o reconhecimento trágico (anagnórise), cf. infra, cap. III. Entretanto, não é decer-
to sem significado que as competições argumentativas dos diálogos platónicos, ao contrário das trágicas, 
façam intervir, não as personagens exemplares da tradição poética, mas pessoas “bem conhecidas por toda a 
cidade”, em geral com intervenção relevante na vida cívica ateniense (e, em boa parte, ainda vivas na altura 
da sua redacção). Neste aspecto, o único precedente dramático conhecido é o de Aristófanes e há que pensar 
o grau de infiltração no diálogo platónico de uma elemento de rivalidade com a comédia cénica assente 
nesta disputa sobre a actualidade. (A expressão “bem conhecidas por toda a cidade” retiramo-la de um dos 
textos que, embora dos menos compreendidos da modernidade literária, expõe mais inteligentemente a ques-
tão da supressão ou desaparecimento do autor: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de Robert 
Louis Stevenson. Relembramos que a indistinção final entre o médico e o criminoso é explicitamente produ-
zida como um apagamento de todas as marcas autorais na troca epistolográfica que articula a narrativa.) 
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mentativo que vincula as personagens. O teatro passa a existir quando ocorre o enunciado 

de uma proposição dialógica (geneticamente realizada na contracena do actor com o coro), 

ordenada à produção de um julgamento de valor aplicável à estrutura de antagonismo que 

exprime. Que esse julgamento não possa ser produzido no interior do âgon, como aconte-

ce na tragédia, não torna imprópria esta descrição: a impossibilidade de julgamento é, na 

situação trágica, o julgamento do deus, cujo sentido é impenetrável tanto para o coro como 

para o herói; por outro lado, ao julgamento do deus acresce o julgamento do espectador, 

na forma patológica do choro motivado pela piedade e a aversão. Este último julgamento 

só opera por impossibilidade de socorro (não podemos, por exemplo, entrar em cena para 

impedir Édipo de prosseguir com o inquérito sobre a peste) e, nessa medida, é simétrico 

do do deus, cujo julgamento coloca o herói para além de todo o socorro. O acto que possi-

bilita esta relação simétrica é o acto que exprime o teatro: o acto de pôr à distância. A dis-

tância é o requisito de instituição do espectáculo cénico. O julgamento, para se produzir, 

tem de contar com a abertura de visibilidade que só a distância pode garantir. Não se trata 

aqui de mera metáfora. Quem quer que, de algum forma, tenha podido engendrar e repartir 

a vida por meio do teatro sabe que o ínfimo detalhe da ordenação cénica está suspenso de 

um cálculo de distâncias: a contracena espacial, a “marcação”, os eixos cénicos são, antes 

de mais, a objectivação métrica de um ponto de vista extrínseco (ou ideal), uma objectiva-

ção ordenada à visibilidade; nesta actualidade da nossa experiência, decifra-se ainda um 

significado essencial na instituição grega do teatro (e, deste ponto de vista, é dispiciendo 

que quase nada saibamos da técnica cénica grega). Destina-se aquele trabalho a assegurar 

o ponto mediano capaz de concentrar a pluralidade panorâmica de todas perspectivas. Ele 

institui deste modo, não só uma globalidade do que é visto, como a globalidade de quem 

vê. Ora, a forma efectiva desta globalidade é a cidade,92 e é dela que se projecta a distân-

cia que, retroprojectivamente, permite reconstituí-la enquanto tal. A cidade vai ao teatro 

para sair da História e da natureza, i.e., para sair de si mesma como cruzamento da neces-

sidade natural e do bem político; nisso mesmo se instaura como globalidade: como se 

                                                
92  Sócrates, em contrapartida, só uma vez fala para toda a cidade (na Apologia). A defesa socrática 
equivale à parabasis cénica, o momento em que o herói ou o coro interpelam directamente a audiência.  
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pode dizer, pela sua própria negação. Esta projecção significa que o teatro, na medida em 

que ponha em jogo as suas finalidades, não pertence já à natureza ou à História. É este, 

sem dúvida, o sentido das duas portas que sempre figuravam nas extremidades da skêne e 

que, representando saídas para a cidade ou para o campo (Vernant/ Vidal-Naquet, 1981-

1986: 274), instituíam a representação nesse nenhures da sua abolição. Na medida da sua 

natureza “espectacular”, como globalidade do visível que, do mesmo passo, subjectiviza a 

visão, o teatro transporta uma pretensão a um nómos próprio, quer dizer, a uma decisão 

fundamental referida ao significado da divisão que introduz e da distância de que se apro-

priou. Só isto permite, por exemplo, a parabásis cénica; mas esse é também o sentido que 

fundamenta a máscara cénica no seu advento his-tórico: ela inscreve na cena e na visibili- 

dade global uma possibilidade soberana afirmada por uma vez como direito do invisível.  

 Ora, é na medida em que se consititui como espaço argumentativo produtor da pró-

pria norma que o teatro se mostra na sua relação prototípica com a globalidade que institui. 

É esta relação que dá conta do efeito hipnótico93 sem o qual a suspensão da descrença 

(como hoje dizemos) ou a resposta emocional ao desfecho do âgon e ao julgamento não 

poderiam ser justificadas. A hipnose teatral não decorre do facto de a cena exibir deuses, 

heróis ou soberanos, numa espécie de reactivação do pressuposto teológico-político que 

reconfortaria a cidade nas suas antigas fundações (Meier: 154). A distância teatral, a este 

respeito, só se tornou possível na medida de uma perda de eficácia simbólica do discurso 

mitológico, na ruína do qual ela se vem instituir. A hipnose decorre outrossim de a cena 

remeter aquele que vê à globalidade a que pertence; o impulso mítico que fundamenta o 

teatro, com efeito, decorre essencialmente da possibilidade, que só ele permite, da presen- 

ça dessa globalidade a si mesma (sob a forma de audiência).94   

                                                
93  Uma página de DODDS assinala que «O Grego sentiu sempre a experiência do pathos como algo de 
misterioso e aterrorizador (...) que o possuía mais do que era possuído por ele» e cita Aristóteles (Et.Nic., 
1147a 11) quando este compara um homem em estado de paixão a um homem que dorme, que está doente 
ou embriagado. Serve isto a demonstrar de que modo se cumpre na tragédia (em particular, em Eurípides) o 
afastamento «do mundo divino (...) deixando o homem a sós com as suas paixões» (1988: 201-2). É como 
metonímia deste processo que nos socorremos aqui do tropo do hypnos. Voltaremos a este ponto no Cap. 4. 
94  Cf. infra cap. IV. É nesta condição fenomenológica do teatro trágico — talvez mais apta a dar conta 
dos seus efeitos e, em particular, da sua repercussão cívica, do que as tentativas genéticas ou historicistas 
que o pretendem explicar pelo que ele já não é (as hipóteses sacrificiais e hierofânticas), ou a hipótese de 
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 Ao abrir dessa maneira a possibilidade de um julgamento, a skêne condensa prototi-

picamente os processos activos na cidade democrática, a partir da qual se projecta. Nesse 

sentido, o âgon teatral constitui-se como o modelo permanente do regime discursivo que 

permeia a globalidade da experiência ateniense. Eximido, como o âgon dramático, de cri-

tério teológico, histórico ou natural, também o regime discursivo democrático se desen-

volve compulsivamente como processo da sua própria correcção. Esse processo, pelo qual 

a política se separou das manifestações religiosas ou sacrais, faz dela um problema práti-

co; e o debate aberto em torno desse problema, na ágora ou na ekklesia, mostrou a política 

como o mecanismo que labora na cisão permanente introduzida pela possibilidade do seu 

julgamento. É no teatro e no seu âgon, como especulação dos modos praxiológicos (de 

litigação e deliberação) ou epistémicos (argumentativos e propedêuticos) daquele meca-

nismo, que a vida democrática se recolhe na percepção unificada e miticamente presidida 

de si mesma.95 As práticas de arbitragem legal nos tribunais, a deliberação da Boulê, a 

retórica ensinada pelos sofistas, expõem a articulação convencional do ethos democrático 

em torno da questão do conhecimento, da autoridade e do poder político.96 A articulação 

destes três termos é o elemento propriamente característico da technê política grega, como 

área da interrogação do exercício do poder, da pergunta pela existência de padrões morais 

e da razão como lugar de autoridade. Essa articulação testa-se através do argumento, quer 

                                                                                                                                             
uma causalidade psicológica de polaridade “dionisíaca”, fundada na mera abstracção de uma característica 
formal: a origem ditirâmbica da poesia coral — que se encontra o elemento em que ele não apenas se subtrai 
ao mero poema ou ao mito simples, mas propriamente se emancipa de quaisquer formas genealógicas do rito. 
95  Registe-se a interpretação segundo a qual a tragédia e os festivais trágicos, enquanto instituições 
democráticas, retiravam a sua legitimidade do facto de lhes ser atribuido «um valor instrutivo para toda a 
cidade reunida em assembleia» (WARDY: 170n). (Também os juris dos festivais eram seleccionados segundo 
princípios igualitários.) Não é desprovida de significado, para o que se segue, a afirmação, no Gorgias, da 
pura impossibilidade de instruir uma multidão, no que não se pode deixar de ver um ataque à legitimidade, 
não apenas da instituição trágica, como da paideia democrática nela representada. Sócrates explicita-o bem 
quando leva Cálicles a concordar com a tese de que a tragédia dirige o seu logos ao grande ochlos (a turba, a 
populaça), o que faz dos tragediógrafos puros retóricos e lisonjeadores da multidão apinhada (502b-d). O 
mesmo argumento é repetido na República (601b), mas a figura que subordina aqui o poeta trágico é a do 
“sedutor de multidões”.  
96  A distinção específica dos domínios correspondentes — o da política, da ética e da racionalidade — 
permanece irreconhecida na experiência ateniense.   
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dizer, da notificação de uma autoridade intelectual. Mas, na democracia, o que em forma 

intelectual é o ataque ou defesa de uma posição e, por assim dizer, o triunfo ou derrota de 

uma concepção formadora, corresponde ao desafio ou à apologia de uma posição de poder, 

quer dizer, a uma logomaquia. Uma concepção logomáquica (por exemplo, uma concep-

ção do melhor ou do pior) obedece a uma construção retórica-normativa, de feição delibe-

rativa; isto significa que a argumentação que a sustenta está divorciada dos materiais subs-

tantivos a que se aplica: os métodos, por assim dizer, separam-se dos conteúdos. É assim 

que, nos tribunais, os profissionais da argumentação e da retórica adaptam os seus argu-

mentos à mentalidade da audiência ou aos interesses dos seus clientes, independentemente 

da justiça. Assim também, a solidariedade entre o poder da persuasão e o poder político 

pôde encontrar o seu acabamento na concepção ergonómica da virtude ensinada pelos 

sofistas, que a remete ao conjunto das technês e a coloca na dependência da supremacia 

política. Tudo isto, porém, deve ser entendido na cláusula de uma teatralização integral da 

existência política. As surpreendentes afirmações da República, a de que “a tragédia está 

três pontos afastada da realidade e do rei”, ou a de que Eurípides seria um encomiasta da 

tirania, já visam a relação ao poder e à soberania que a tragédia cénica, de modo prototí-

pico, fomentaria. Mas este sentido é explicitamente advertido na crítica que, nas Leis, o 

Estrangeiro dirige à polis ateniense, por ter ela encorajado os cidadãos a comportarem-se 

como «espectadores de teatro», revelando-se assim a democracia no seu estatuto de uma 

«teatrocracia» (Leis, 700e-701a). A irresponsabilidade do espectador tornou-se o modelo 

para a prática da cidadania; e, porque nenhum ethos verdadeiro regula a procura do poder 

ou do prazer, o poder e o prazer tornam-se fins em si mesmos. O resultado disto, para o 

Estrangeiro, é uma nova escravatura (idem: 702e, 703a, 705e) — a generalização do efeito 

hipnótico cénico.  

7. A alternativa à teatrocracia, ao regime do “um para todos” (o herói trágico) ou do 

“todos para um” (o espectador), é o “um para um”. Significa isto que a correcção da rela-

ção prototípica do ethos democrático ateniense impõe a forma dialéctica. Quando Sócrates, 

no Teeteto, defende a discussão dialéctica como o meio de determinar quem pode ser o 

“rei” (146a) está, não apenas a fazer eco expressivo do que, a respeito da tragédia, já afir- 
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mara na República, como a indicar o modo corrector, não espectacular ou não trágico, de 

produção da globalidade política. É aos objectivos dessa correcção que obedece o emprés-

timo formal contraído por Platão nos seus diálogos. A superfície dramática do diálogo 

platónico situá-lo-á, em princípio, na partilha dos discursos auto-normativos que formam a 

vida ateniense e de que o teatro é o modelo; deixa-se determinar, nessa medida, por aquilo 

que deve ser superado ou desaparecer, e implanta-se no domínio da pragmática codificada 

do drama para, recapitulando-a, não apenas para manifestar mimeticamente o bloqueio das 

suas possibilidades (exemplificado na aporia gnoseológica) ou fazer implodir as suas pre-

tensões logomáquicas, como para enraízar no reconhecimento que essa mimesis suscita a 

viabilidade de finalidades éticas alternativas. Com isto, com o fazer-se reconhecer no inte-

rior de um palco, pretenderá também exercer os seus direitos sobre aquela mesma audiên-

cia disposta a emprestar o seu tempo às tragédias e indulgente a ponto de lhes conceder o 

domínio sobre a vida do estado. 

  Talvez agora nos encontremos em condições de satisfazer a nossa interrogação ini-

cial: o que leva a filosofia, na sua expressão paidética, a constituir-se como mimesis do 

mito dramático? E, ao mesmo tempo, em que consiste o elemento acrescido a que pode ser 

imputada a sua especificidade? Respondemos: a necessidade de, na semelhança da forma, 

declarar uma diferença de conexão entre a proposição de destino e a organização da cida-

de. Significa isto dizer que a filosofia política pertence a uma lógica de sucessão que a 

aproxima do espectáculo trágico como potência criadora da globalidade política. É a nega-

tividade própria dessa conexão que fornece o elemento específico do ethos filosófico. No 

entanto, o seu conteúdo é singularmente complexificado pelo facto de o termos de referir, 

nas sua determinação polémica, a uma segunda figura: a do sofista.  
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 3    A comunidade de um para um 

 
— Sócrates, — disse Agatão — eu não poderei con-
tradizer-te; por conseguinte, seja como tu dizes.  
— Querido Agatão, é a verdade que não podes con-
tradizer, pois contradizer Sócrates, em todo o caso, 
não é nada difícil.  

Platão, Banquete,  201c 6-9 
 

1. O sofista é a segunda determinação negativa da destinação filosófica. Que nas duas 

figuras negativas (a do sofista e a do poeta), se exprime uma determinação comum é o que 

se torna claro, por exemplo, quando o sofista Protágoras, no seu diálogo epónimo, é leva-

do por Sócrates a admitir que os poetas, os hierofantes e os profetas são todos precursores 

da sua arte (Prot., 316d). Para um sofista, uma admissão deste género não implicaria uma 

extorsão violenta. O Górgias histórico elaborara a mesma ideia na sua apologia de Helena, 

uma defesa da arte do retor. Essa arte, segundo Górgias, fundamenta-se na produção da 

apate (ilusão) e da terpsis (deleite). A ilusão justifica-se, não porque o retor despreze a 

verdade, mas porque a maior parte dos homens só possui ou comunica a doxa e não distin-

guiria a verdade se a possuisse. Por isso, a arte do retor apresenta-se na sua oposição ou 

indiferença à verdade, na medida em que produz um logos que é τέχνη γραφείς, οὺκ 

ἀληθεία λεχθείς (instrumental, sem proposição de verdade) (Diels-Krantz: Hel., 3). Uma 

vez que a doxa é o estado vulgar do conhecimento humano comunicável, a terpsis e a 

apate da persuasão, longe de imorais, são, não apenas partes integrais do processo de per-

suasão, mas o corolário necessário da concepção sofística da psychê humana. O homem 

está naturalmente inclinado ao erro, não à verdade. A produção de uma pistis, o estado de 

convicção que resulta da persuasão, é dependente da produção concomitante da terpsis e 

da apate — tal como acontece (diz Górgias) na tragédia, que, através do engano e do 

deleite, produz uma sophia própria. Segal comenta este texto de um modo persuasivo de 

um prolongamento do efeito estético na prática oratória:  

A ilusão [deception] praticada pelo retor gorgiânico está assim relacionada com a apate 
ou pseudos da tradição poética (e.g. Hesíodo, Teog., 27-28) e é uma consequência natu-
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ral [...] da autonomia do logos como meio artístico distinto; [...] A arte do logos, como a 
define Górgias, pertence mais ao poeta dos séculos sexto e quinto (com a diferença signi-
ficativa de que Górgias está consciente do logos como um instrumento comunicativo 
apto a transmitir o que o retor deseja com vista a uma finalidade específica), do que ao 
lógico filosofante do século quarto. (1962: 112)  

 A retórica, embora primeiramente uma técnica da elaboração discursiva, repousa 

sobre toda uma psicologia da experiência estética, ordenada por dois conceitos que são 

para o sofista os limites tangíveis de toda a experiência possível: logos e psychê.97 A radi-

cação da sofística no logos poético ou oracular favorece ainda a ideia de uma relação 

prototípica que, talvez a partir da arte do rapsodo, terá fornecido às forças do iluminismo 

sofístico a forma que lhes permitiu enxertarem-se na vida do estado;98 mas refere também 

uma condicionante histórica do logos da persuasão que não terá sido decisivamente obser-

vada: é que, através dele, os dons da expressão lírica da interioridade ganharam efectivi-

dade política (é possível pensar, conversamente, que esses dons ter-se-ão revelado, desse 

modo, no seu elemento fundamental: é que toda a experiência poética não é mais do que 

uma experiência persuadida).99  

                                                
97  Cf. Jacqueline DE ROMILLY, “Gorgias et le pouvoir de la poésie”, Journal of Hellenic Studies, 93 
(1973), 155–62. 
98  E é neste sentido que «a paideia platónica representa um contrapeso do poder centrífugo que sobre a 
essência do Estado é exercido pelas forças do iluminismo sofístico» (GADAMER 1934: 22). 
99  O elemento fundamental da expressão lírica da interioridade comunicado ao discurso persuasivo é a 
parresia. A parresia (o falar livremente, o dizer tudo) está incorporada na litigação que molda o âgon dra-
mático e serve de modelo à disputa deliberativa das instituições cívicas. A parresia marca no tribunal, na 
assembleia e no palco a idealidade do ethos democrático ateniense, como se comprova em PLATÃO (Rep., 
557b, Gorg., 461e) ou EURÍPIDES (Íon, 671-75; Supl. 433-41). ÉSQUILO, nos Persas, proclama que uma lín-
gua não vigiada é um sinal de liberdade (591-94). No Hipólito, Eurípides associa a condição do homem livre 
à parresia e as duas à cidadania ateniense (421-23). Não por acaso, ARISTÓTELES usa o termo para descrever 
o modo como o amigo se comporta entre amigos (Et.Nic., 1165a29). Que significa isto? O conceito implica 
a expectativa de uma autonomia intelectual na produção de um julgamento, e de um elocutor integramente 
situado numa relação à verdade, não em si mesma, mas tal como ele idoneamente a vê. A cidade espera do 
orador o que se pode esperar do amigo: a relação inalienável à sua perspectiva, que vale como critério prin-
cipal do mérito ou da envergadura crítica do seu logos. É deste modo que, na praxiologia institucional, a 
parresia absorve convencionalmente a noção de virtude. FOUCAULT, entretanto, extrai do conceito um ele-
mento especifico da oratória clássica em que se identificam convicção e verdade, e vê nele a possibilidade 
de se traçar «a genealogia da atitude crítica no pensamento ocidental» (2001: 170). Sobre a parresia como 
prática ou modelo de cidadania, cf. S. Sara MOROSON, Plato’s Democratic Entanglements, Athenian Politics 
and the Practice of Philosophy, Princeton, 2000, esp. cap. 2; e Arlene W. SAXONHOUSE, Free Speech and 
Democracy in Ancient Athens, Cambridge, 2006, esp. cap. 4. 
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 Porém, ainda que o sofista admita a genealogia lírica ou oracular da sua arte, a iden-

tificação com o tragediógrafo já lhe é de todo estranha ou repulsiva. Decerto, é na plurali- 

dade de perspectivas que forma o mundo unificado da política que, tanto o sofista como o 

tragediógrafo, encontram o modelo inegociável das artes respectivas. Mas os heróis de 

Ésquilo, Sófocles ou Eurípides, embora enunciem os seus logoi na relação prototípica com 

as práticas retóricas e deliberativas da cidade, fazem, do interior da sua situação existenci- 

al, ponto sucessivo e reiterado da irredutibilidade das perspectivas em jogo. Disto mesmo 

faz eco o coro trágico, que, quase sempre enredado e como que paralisado no turbilhão 

dos diferentes logoi, se mostra incapaz de fazer ouvir os seus apelos à moderação ou à 

obediência aos deuses ou costumes. Embora empenhado em aconselhar a prática sábia e o 

discurso moderado, o coro encarna ao mesmo tempo o reconhecimento de que o impulso 

próprio da pluralidade tende sempre a obtemperar tais práticas e discursos e a degenerar 

em desordem ou cacofonia; o julgamento a que se sente impelido, assim, parece-lhe sem-

pre impossível de pronunciar. E quando o desfecho trágico se abate, como julgamento que 

se precipita à revelia de toda a deliberação humana, algumas vezes com a intervenção 

cénica do deus, as aspirações, convicções e justiças que moveram os protagonistas, expos-

tas agora na cisão que as constitui, sobrevivem ainda assim para além da sentença, perma-

necem, por assim dizer, em aberto: na ferida não sarada, por exemplo, que suscita o choro 

dos espectadores. Permanecem em aberto — quer dizer, não se verificou a possibilildade 

de dominar as representações que andam à solta na vida do estado. Ora, é talvez por esta 

razão que, para os retores e mitógrafos políticos, a identificação da sua arte com a da tra-

gédia assumiria sempre uma feição perturbadora. Mesmo que, reconhecidamente, a arte 

política da πίστις se determine ainda no plano de uma produção estética,100 a poiesis trági-

ca ainda veicula o justo temor de um logos que, contra todos as advertências ou persua-

sões, persiste em afirmar os seus direitos unilaterais, recusando-se a uma relação reconhe- 

cível, não só à verdade, mas à conformação da crença, como o mostram, por exemplo, os 

                                                
100  Nas respostas emocionais ao logos da persuasão, formadoras da pístis, poderíamos talvez incluir a 
piedade e a aversão comuns à poiesis trágica, uma vez que o confronto retórico põe necessariamente em 
jogo valores emocionais – melhor, dramáticos — relacionados, por exemplo, com as posições argumenta-
tivas do mais forte e do mais fraco, velho ou novo, etc.      
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destinos paralelos de Creonte e Antígona, mais poderosos na sua manifestação que todos 

os deleites ou ilusões dos argumentos que entre si trocam como numa produção estética.  

 A democracia pericleana do mérito e da honra, que contextualizou o surto sofístico 

em Atenas, não por acaso terá sentido o advento dos doutores da sabedoria, espíritos 

estrangeiros mais ou menos esclarecidos, como uma invasão. E, de facto, a ideia da inva-

são fixa com toda a felicidade a natureza do saber dos phrontistai,101 fornecendo o 

elemen-to de uma objectivação mítica adequada, na medida em que uma invasão é sempre 

a obli-teração de um enraízamento. A cisão sofística do logos entre physis e nómos, por 

exemplo, representa na esfera conceptual a extrapolação da própria condição de vida dos 

doutores em sabedoria: o nomadismo. Ensinavam os sofistas «sobretudo a dizer algo 

enquanto se pensa noutra coisa» (Reinhardt: 16), i.e., que aquilo que se diz não está numa 

relação de necessidade com o que se pensa. Ainda que o dissessem sob a cláusula de uma 

educação para a vida, o objectivo era combater o adversário a partir de uma posição teatral, 

de jogo entre as palavras próprias e os pensamentos ou emoções dos outros. Por muito 

diferentes que fossem as artes que ensinavam, todos os sofistas acreditavam na prodigiosa 

potência da technê, que entendiam segundo um sistema de artifícios do entendimento pelo 

qual um artífice do saber, por assim dizer, se mete em jogo conscientemente na arte e se 

propõe dominar tudo o que está vivo. Não há racionalidade fora do artifício; e esta 

racionalidade justifica-se pela irracionalidade essencial do que está vivo — mais: quer 

informá-la. A technê é a essência de toda a relação do humano ao humano. Daí a 

pressuposição de que o logos, cindido em si mesmo, está também cindido das coisas, é 

nominal, do que dá conta a figura do dissoi logoi, o duplo discurso, o pro e o contra, 

assente no valor duvidoso de toda a medida e no direito concomitante de todo o indivíduo 

a não se ligar nem ao pro nem ao contra.102 Nenhuma realidade, em suma, existe fora da 

                                                
101  Como eram conhecidos em Atenas; o termo sophistes é de cunho platónico. Para ARISTÓFANES, 
depreciativamente, Sócrates é ὁ φροντιστἠς (Nuv., 266); também para XENOFONTE, mas com intuito apolo-
gético (Mem., IV.7).  
102  DIELS-KRANTZ, cap. 90, recolhe as instâncias sobreviventes de dissoi logoi. Sobre os antilogikoi 
logoi ou “discursos contrapostos” cf. PLATÃO Féd., 90c. Zenão de Eleia terá sido «o primeiro a afirmar que 
para qualquer assunto há dois discursos contrários» (DIÓG. LAERCIO: IX, 51), o que sem dúvida hipostasia a 
condição epistémica das aporias do Eleata. Nos diálogos platónicos da primeira fase (os aporéticos), as 
proposições submetidas ao elenchos socrático, na medida em que são enunciadas do interior de um mesmo 
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representação; e dominar as representações é dominar a verdade da vida do estado.103  

 Não podiam pois os tragediógrafos fornecer o suporte de qualquer identificação 

positiva por parte dos sofistas. Persistiam eles em fazer prova de que o antagonismo nem 

sempre acaba bem e que até uma cidade bem afinada nesse jogo se pode precipitar num 

desfecho infeliz. Mas por que razão está vedada ao âgon trágico a resolução do conflito 

gerado por duas posições com premissas radicalmente diferentes? É nesta impassibilidade 

do real perante a representação que a tragédia, com efeito, estabelece o seu campo. Podem 

a virtude e o heroísmo reconciliar-se com as suas próprias representações agónicas, por 

exemplo? A lição trágica não o consente. O logos pode reinar, mas nenhuma technê (ou 

nómos) o apreende, e os seus poderes estão sempre em aberto. O herói trágico, na medida 

em que, para ele, toda a possibilidade de um julgamento (do interior, por assim dizer, de 

uma posição humana) foi cancelada, torna claro que a efectividade do poder não pode ser 

contida, nem nos limites da cidade, nem nos poderes ainda mais exíguos da representação.  

2. Uma vez que o sofista abomina a tragédia, é natural que, ocasionalmente, se alie a 

Sócrates para condená-la (cf. Gorg., 502d). Mas essa aliança, se se produz em uniformi- 

dade de rejeição, não o faz em unidade de perspectiva, e permanece inexpugnada a tese 

socrática que classifica os sofistas ao lado dos poetas como fontes da desordem na alma 

cívica. De facto, tanto o logos terapêutico da tragédia como o logos persuasivo dos sofis-

tas, que não faz mais que gerar as representações dominantes da vida do estado a partir da 

mesma archê poiética ou teatral (ainda que o sofista, tratando-as como objecto de uma 

technê, se proponha anular o descontrolo nelas potenciado), se deixam abranger na mesma 

impugnação. É que tanto a arte do peithos como a arte da mimesis se fundam numa adula- 

ção da alma. O topos da adulação da alma ocorre, por exemplo, na passagem do Górgias 

em que Sócrates, com os mesmos termos que aplicará aos tragediógrafos na República, 

                                                                                                                                             
saber e, não obstante, inconsistentes, constituem um dissoi logoi; mas, na medida em que, por outro lado, a 
sua refutação não assenta numa prova lógica, são não obstante consistentes com a posição epistémica que os 
produz, o que lhes confere uma legitimidade puramente psicológica ou pragmática ouk aletheia lektheis 
(sem proposição de verdade). O abandono do diálogo aporético no Platão “intermédio” e “tardio”, justificar-        
-se-á, assim, pela necessidade de estipular, não a inconsistência epistémica da tese rival, mas a consistência 
de uma tese cuja legitimidade decorra de uma posição de verdade.  
103  O que é a lição explícita do Protágoras platónico, no Teeteto, 167c. 
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denuncia o modo como os sofistas adulam e lisonjeam o demos e tratam as audiências 

como crianças (502e-503a). A adulação da alma está no centro, senão no fundamento, da 

participação democrática. Esses, que tanto parecem interessar-se na vida do estado, não 

passam, na verdade, de crianças iludidas (apatês). A adesão do cidadão a uma posição 

participativa é o produto de uma ilusão aduladora que o infantiliza. 

 Mas a que ponto se poderá dizer que a arte do peithos, na qual lança as suas raízes o 

logos da vida democrática, além de adular, também ilude? No contexto argumentativo que 

subordina a crítica da adulação da alma (499c-501b), esta é tomada como um caso particu-

lar da produção do agradável (por inferência inversa, as artes que produzem o agradável 

são aduladoras). As artes do “agradável” opõem-se às artes do “melhor” (tal como o pra-

zer se opõe ao bem). A arte do cozinheiro produz o agradável sem que nisso se envolva 

uma tese referente à natureza daquele a quem agrada. Mas a arte do médico, que produz o 

melhor para o enfermo (ainda que este o sinta como desagradável), não poderia fazê-lo no 

desconhecimento da natureza deste último. Interpretemos a analogia. A objecção que visa 

o logos persuasivo é a de que ele não envolve uma tese de natureza, e acaba por isso a 

infantilizar o cidadão, por via de uma omissão que o priva, por assim dizer, da relação 

necessária à sua objectividade. Porém, a decisão sobre o melhor, no plano deliberativo da 

assembleia ou da praça pública (ou ainda do palco trágico), é inevitavelmente o fim a que 

se ordena a formação da convicção. Existe assim, na deliberação democrática, uma falha 

ou incomparência da convicção à finalidade que a põe em marcha. A razão disto é que a 

aquisição de crença por parte do cidadão padece de um processo em que, justamente, a 

representação da sua natureza — e por conseguinte, o critério autêntico do melhor — é o 

principal dado omisso: nisto consiste a ilusão. O logos que rege este processo encontra-se 

assim perdido para o escrutínio fundamental: aquele que se destina a apurar a origem do 

discurso verdadeiro. Porém, a proliferação de um discurso isentado deste escrutínio (quer 

dizer, a proliferação de uma parresia ignorante ou negativa) representa a instância em que 

a democracia, enquanto legalidade isegórica, se confronta com um paradoxo constitutivo: 

não pode (e possivelmente não deve) reconhecer a posição da verdade e é incapaz, por 

conseguinte, de configurar normativa ou institucionalmente aquela mesma relação que 
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deveria assegurar (sob pena de faltar ao seu fundamento): a relação entre lei e verdade, 

entre nómos e aletheia.104  

3. É evidentemente a supressão deste paradoxo e a clarividência final de uma relação 

entre nómos e aletheia que se encarnam na figura do rei-filósofo da República. Essa figura 

é trivialmente prefigurada no Górgias, no cúmulo, aliás, da argumentação aqui reconsti- 

tuída (no espírito, que não na letra), com a afirmação de que um orador autêntico seria 

aquele capaz de fazer nascer a justiça na alma do auditor e dela banir o vício (504d-e). 

Que orador poderia ser esse? A resposta só é dada mais tarde, quando Sócrates, estrondo-

samente, declara que, de todos os atenienses, é ele o único a praticar a autêntica politikê 

technê (521d-e). Tal conclusão é inescapável, se for certa a premissa de que ele é o único a 

comprometer-se com um logos capaz de tornar bons os concidadãos (i.e., de os restituir ao 

seu “melhor”). Esta afirmação é, em particular, escandalosa para Cálicles, porque ele é a 

ilustração viva da concepção de que o um-para-todos — a retórica — é a base convencio-

nal da dynamis política e das instituições democráticas; Sócrates, ao contrário, para além 

do discurso semi-privado da dialéctica, do um-para-um, do «cada vez que converso com 

alguém…», desconhece outra dynamis a que conferir valor eminentemente político. Mas 

compreende-se aqui a amplitude do diálogo platónico como meio adequado da política 

filosófica, inclusivamente nos seus aspectos formais ou “superficiais”: ele é, em todas as 

instâncias, a representação de uma comunidade apta a fazer a conexão entre nómos e 

alêtheia. O acesso a essa comunidade, não só enquanto ela é objecto de uma superfície 

literária, mas decerto a participação que a faz sobreviver, exige o que podemos chamar 

uma celebração da «palavra viva» (Fedr.: 276a).105 Da fixação da palavra viva sabemos 

que vigorou como instância exemplar do procedimento filosófico: a transformação poste-

rior do diálogo filosófico em tratado ainda preservou a marca oralizante ou dramática do 

seu predecessor (como comprovam, por exemplo, os livros da Metafísica ou da Ética a 

Nicómaco, redigidos por Aristóteles na presunção de um interlocutor que a cada passo 
                                                
104  FOUCAULT assinala que este paradoxo envolve ainda a relação, estabelecida pela sofística, entre 
mathesis e parresia. Naturalmente, que a parresia necessite de ensino priva-a de assegurar, por si mesma, 
qualquer relação à verdade (2001: 71-2).  
105  Sobre a palavra viva platónica, cf. REINHARDT: 22ss. 
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manifestasse de viva voz as suas objecções). Porém, como simples transposição escrita do 

fenómeno vivo do diálogo, estaria a superfície do texto platónico sujeita a uma objecção 

dificilmente surpreendente para um Platão na consciência completa do seu papel: toda a 

fixação de um logos vivo, espontâneo, que corre tà ton ânthropon pragmáta (entre os 

assuntos dos homens), está destinado a revestir na escrita, privado daquilo que dá alento à 

phoné, a condição do pálido fantasma, da sombra sem vida — o próprio Platão o assinala 

no Fedro (275a-276d). Uma competição argumentativa pensada e exarada por uma só 

cabeça carece sempre do carácter imprevisto e surpreendente daquele logos que, por 

exemplo, à porta do tribunal, prospera nas contravenções da participação viva e das 

paixões que o animam. É certo que no texto dialogado se mantém intacta a forma natural 

deste logos, embora, é claro, sob o modo da estilização alusiva. Mas as preocupações do 

maior dos poetas não detêm aqui a primazia sobre a tarefa do pensador. É que, na retenção 

de uma forma dialogada para a filosofia, está em causa o trabalho de uma possibilidade 

latente na palavra viva: a possibilidade que prepara o caminho do rei-filósofo, e também, 

para tudo dizermos, a própria justificação da filosofia. O carácter ocasional que Platão 

imprime às conversas de Sócrates — o filho que se dirige ao tribunal para denunciar o pai 

por homicídio (Êut.), o ancião que reconhece que a sua muita idade põe em jogo uma 

representação da justiça (Rep.), a questão de chorar ou não a morte de um amigo (Fed.) — 

não cessa de testemunhar a que ponto a ignorância socrática é tão cheia de seduções; e é 

até caso de reconhecer que o facto de ele interpelar o interlocutor na rua e na ágora, e só 

excepcionalmente em ambiente doméstico, o filia singularmente nos procedimentos da 

comédia aristofânica, que só está perfeitamente à vontade no meio da rua. Ainda assim, o 

que acontece nessa arruaça, a justificação da filosofia e o caminho do rei-filósofo, adere 

tanto mais a si mesmo quanto mais se coloca na órbita do que está em privado; como se, 

com efeito, estando na rua, estivesse em casa. E, por isso, mais do que a comédia ou a tra-

gédia, e em modo que lhes é inacessível, o diálogo socrático abre ao logos da cidade a 

plenitude das suas ocasiões, os seus muitos kairos, nos quais é obrigado esse logos a con-

frontar, na sua potência normativa, a tarefa plural e interminável de refundação da polis.  

 Aqui reside o elemento que diferencia a dialéctica da retórica (Sócrates do sofista), 
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bem como a filosofia do drama (Sócrates de Édipo), e, em geral, a comunidade socrática, 

em que se consubstancia a verdadeira arte política, da comunidade retórica e institucional 

da democracia.106 A dialéctica é o logos que se entretece através de (δια-λογος), que, 

situado na divisão, se endereça ao outro como idoneidade positivada nesse endereço, e 

como tal é devolvido. No endereçamento, o valor do enunciado está disjunto da posição 

enunciativa. A autoridade desse logos, porque ele rejeite qualquer posição enunciativa 

                                                
106  Sobre o pensamento anti-democrático e as suas origens platónicas, cf. Jennifer T. ROBERTS, Athens 
on Trial: The Antidemocratic Tradition in Western Thought, Princeton, 1994. Seria fastidioso exumar aqui o 
debate em torno do repúdio platónico da democracia (ou da misteriosa formação conhecida como sociedade 
aberta, de que se desconhece a forma constitucional). Limitamo-nos a observar na obiectio canónica quatro 
pressupostos indemonstrados. O primeiro é o de que a crítica socrática da democracia ateniense (pericleana) 
vale como crítica da democracia em geral. Contra o anacronismo, veja-se o bon mot de Tocqueville: «Fala-      
-se das pequenas democracias da Antiguidade, cujos cidadãos se encaminhavam para a praça pública com 
coroas de rosas e passavam quase todo o tempo em danças e espectáculos. (…) se as coisas se passavam 
como nos são assim contadas, não receio afirmar que essas pretensas democracias eram formadas de ele-
mentos muito diferentes dos das nossas, que com elas nada têm de comum além do nome» (Da Democracia 
na América, III, XV, Lisboa, 2008, p. 581). O segundo, é o de que é totalitária toda a forma constitucional 
que se abstém de afirmar que a democracia é, não apenas possível, como intrinsecamente desejável. O ter-
ceiro é o de que o repúdio da democracia é um repúdio da liberdade. O quarto, mais subtil, é o de que 
afirmar a falência dos regimes da verdade é imediatamente necessitar a democracia. É de registar, porém, a 
afirmação platónica de que a democracia é preferível a qualquer outro regime conhecido (Carta VII, 342d, 
reiterada no Polit., 303a-c), ou os ataques repetidos à oligarquia e a tirania (por exemplo, na República). A 
oposição pertinente não é entre democracia e totalitarismo, mas entre democracia e filosofia política (a 
intersecção dos comparanduns constituirá o chamado erro categorial). A democracia está sob objecção na 
medida em que, como expressão de um totalitarismo da opinião, integra o número dos regimes inautentica- 
mente políticos (ou não filosóficos). Entretanto, será caso de observar que o actual conceito de democracia 
seria vazio para um grego, que o não entendia como “governo da maioria”, como o traduziu impropriamente 
certa tradição liberal, mas como o “poder” dos povoados (demos), quer dizer, do que já se chamou “gleba” e 
agora se chama “pobres”. Acontece que um azar histórico (suspeitamos que sempre o mesmo) determina que 
os pobres formem sempre a maioria; mas, pela razão de que nem por isso eles governam, é talvez escusado 
estipular que o uso da palavra “democracia” não é no presente estudo aplicável a outro contexto que não o 
grego, por ausência de referente. Torna-se assim tanto mais irónico limitar à questão regimental o significa-
do a extrapolar para a nossa actualidade da inimizade platónica. Esse significado, bem entendido, seria tanto 
mais paródico quanto os aspectos dessa actualidade presumivelmente expostos à inimizade platónica são 
precisamente aqueles, como o poder do plutocrata, do demagogo ou do espectáculo, que mais eloquente-
mente atestam a actual inexistência para-regimental da democracia. Também por isso, só se poderá resgatar 
a República do anacronismo interpretativo se a tomarmos no compromisso com os seus conteúdos críticos, 
i.e, como resposta à sua actualidade. Como instância paradigmática da anacrónica obiectio liberal, que lê a 
República como um texto doutrinal, cf. K. POPPER, The Open Society and Its Enemies, 1: The Spell of Plato, 
Princeton, 1965; leituras de sentido diverso, como as que consideram a República um texto só residualmente 
político, talvez porque as desconfortem as implicações práticas do platonismo político, quer enfatizando o 
seu conteúdo “ético” (como instância paradigmática, cf. GUTHRIE 1962-1981: IV, 434-49) ou filosófico (cf. 
ANNAS 1981) e “anti-moderno” (STRAUSS 1964: 50-138), não estão, talvez, pelas divisões que operam, ao 
abrigo da mesma imputação de anacronismo.  
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inaugural ou final, e porque assim não contemple, em princípio, a possibilidade de uma 

posição de julgamento ou de poder, está subitamente liberta da verificação ou legitimação 

da posição enunciativa que o torna possível. Se esse logos pode ocorrer comprovadamente 

à porta do tribunal (e não no seu interior), se à luz do dia se revela como a estrutura a que 

adere o em-privado dos assuntos públicos, subtraído por uma vez à prescrição mítica-         

-normativa da cidade, então verifica-se a recondução da verdade da cidade, a imanência 

das representações que nela circulam, à tese da ignorância, quer dizer, à tese da impossi- 

bilidade de fechamento da representação. Isto quer dizer também: a recondução da cidade 

à sua condição igualitária mínima. Assim, o princípio do filosofar dialéctico (e o significa-

do da ignorância socrática) é a reposição da comunidade na sua condição originária: os 

assuntos dos homens como se tivessem acabado de começar, infixados em limites norma-

tivos e em posições estatutárias: o sacerdote, o poeta, o estadista... Esse caminho da pala-

vra ta tou anthrôpon pragmatá já não necessita, assim, de ser estabelecido pelo impulso 

do deus ou da lei. É ao conteúdo cognitivo de um homem que outro homem tem de res-

ponder. Este endereço do logos como petição de ignorância, por apresentar-se como alu-

são da palavra viva (i.e., como teatro ou alusão dele, como retórica ou alusão dela) dirige-      

-se àquele mesmo auditório hiperextenso da cidade para disputar a soberania daqueles 

modos de palavra viva que dispõem do monopólio da vida cívica, seja pela persuasão, seja 

pela terapêutica, e para operar a sua transcensão. Porque a sua possibilidade requer a repo- 

sição de uma condição fundadora de toda a relação política — a ignorância —, à dialéctica 

não apenas é dado pensar a possibilidade da política, como, em si, já é actualização dessa 

possibilidade. Na medida em que é já princípio da comunidade, ela recapitula efectiva-

mente tal possibilidade. A comunidade que ela funda, a comunidade formada por suces-

sões de dois, na vizinhança, na ágora, à porta do tribunal, que se coloca deste modo entre 

a alma e a cidade, naquela condição primordial que está na indiferença de todas as divi-

sões da cidadania e da requisição política da vida, é a comunidade que se posiciona em 

face de si mesma como técnica de verificação da sua possibilidade política.107  

                                                
107  Assinalemos a título indicativo a que ponto se conota nesta descrição o dispositivo do “véu da igno-
rância” proposto por RAWLS. O véu da ignorância define a chamada “situação original”, cuja ideia é a de 
«estabelecer o correcto procedimento [fair procedure] pelo qual só princípios que merecem concordância 
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 É também neste sentido que a questão dialéctica última dos diálogos socráticos é a 

questão do Uno ou, se quisermos, a questão do que é. Em Platão, a pergunta pelo Uno, 

indaga na cidade por um sentido comum, mais do que visar uma essência (uma ousia), 

com que se identifica a possibilidade de uma política autêntica. A pergunta dialéctica é em 

si a evidência de que o Uno ou o Todo,108 em particular quando referido a um sentido 

comum da cidade, e investigado em si mesmo, permanece oculto. Mas a heterogeneidade 

das partes, seja em si mesmas, seja na sua relação, é também uma evidência do Todo. 

Precisamente, a indagação socrática repousa no postulado de que as partes estão enraiza-

das no Todo, que se mostra nessa intermediação através da qual se realiza enquanto siste-

ma de diferenças. A diferença realizada que é relevante para a política é a da opinião. Por 

isso, a indagação examina, antes de mais, a condição da opinião. As leis que governam a 

cidade são realizações de opinião. Dispõem-se as opiniões de acordo com uma ordem 

determinada e impõem-se à cidade em diferentes gradações: as mais elevadas ou autoriza- 

das substanciam a lei. Se as leis que governam a polis são obra dos homens e não, por 

exemplo, dos deuses, permanecem por isso afectadas à condição do saber do homem, quer 

dizer, à heterogeneidade e mutação da experiência, em vez de se referirem, como devem, 

ao bom e ao justo. Por mais qualificadas que sejam, não podem reflectir nem abranger a 

mutabilidade das manifestações do Todo enquanto tal — já que são uma dessas     

                                                                                                                                             
serão tidos como justos» (A Theory of Justice, Oxford, 19868, p. 137), i.e., a situação de suspensão de todas 
as condicionantes que impeçam o assentimento necessário dos princípios de uma teoria normativa da justiça. 
Nesta situação fundacional (que só toma lugar em termos meramente morais) ninguém estaria em posição de 
reclamar ou reconhecer uma identidade concreta, por exemplo, de classe, cultural, geracional, etc., pois «se 
o conhecimento de particulares fosse autorizado, então o resultado seria adulterado pelas contingências arbi-
trárias» (ibid.). À obstrucção deste conhecimento corresponde o “véu da ignorância”. Em Rawls, do mesmo 
modo que os fundamentos da justiça não parecem acessíveis senão a indivíduos “abstraídos” (etimologica-
mente: postos à parte) também não há, à boa maneira liberal, qualquer discussão acerca do poder. Uma vez 
que o poder não é pensado pelo liberalismo académico como pertencente à essência da situação fundadora, a 
omissão demonstra talvez as dificuldades desse pensamento em pensar outra coisa que não essa mesma 
situação, e o próprio desconforto com o poder que, desse modo, é justificado. Assim, quando Rawls aborda 
a delicada questão de a quem deve o Estado retirar privilégios (advantages) e em favor de quem, a lingua-
gem torna-se subitamente evasiva: «No que respeita à igualdade de oportunidades, não me proporei medir, 
de um modo exacto, o grau de justiça» (ibid.: 79). (Quem se encarregará então desta medida? Supomos que 
o aparelho administrativo cognato da omissão.)  
108  Ambas as soluções não beligeram com o termo eide, na tradução do qual, entretanto, não encontra- 
mos qualquer qualquer razão para discriminar forma e ideia.  
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manifestações —, nem também as diferenças entre os homens ou as suas acções. Aquilo 

de que a cidade carece é, assim, de «transcender as opiniões autorizadas, enquanto tais, 

para se orientar no sentido do que já não é opinião, mas conhecimento» (Strauss 1953: 20).  

 A dialéctica só se liga estreitamente às questões humanas na fidelidade ao reconhe-

cimento do problema do Todo (condenando-se, por isso, a afrontar a opinião, mesmo a 

mais qualificada). Mas, uma vez que a sabedoria humana não é mais do que conhecimento 

da própria ignorância, e não sendo possível conhecer o Todo, mas tão só as partes, não é 

possível também transcender a esfera da opinião. Nesse caso, por que razão não abandonar 

o Todo, se não podemos conhecê-lo? (seria esta a estratégia “moderna”). Pela razão de 

que esse abandono não é possível: o próprio carácter elusivo do Todo reflui necessaria-

mente no conhecimento da opinião. Com efeito, a opinião é sempre o meio de retornar ao 

ponto de partida. Esse ponto de partida e, por conseguinte, aquilo que se constitui como 

via de imposição do Todo, é a polis, pois nela exprime-se o Todo como heterogeneidade, 

sob a forma de doxa. O carácter problemático da doxa que perpassa a cidade é o que for-

nece o ponto de partida da homologação da dialéctica chamada filosofia. É neste sentido 

que se pode afirmar que a filosofia é originariamente tão só filosofia política: ela não se 

constitui originalmente como um meio de captação do Todo ou da Forma senão na medida 

em que isso reflui continuamente na condição problemática da diferença na vida comum. 

É essa condição que obstrui a possibilidade do político; e a comunidade que reflicta essa 

condição, como a primeira comunidade autenticamente política, não pode, portanto, deixar 

de colocar a questão que lhe corresponde.    

4.  Mencionámos o caracter intermediário da comunidade dialéctica. Este seu carácter é 

determinado pela circunstância de que, se ela não quiser perverter a sua natureza, não 

pode alimentar a aspiração de incluir o grande número, o ochlos. Daí o aspecto particular 

da forma institucional que lhe é dado revestir, que se torna clara na República e na figura 

dos Guardiães da cidade. O significado dessas figuras, que têm a guarda da cidade como 

se podia dizer que os poetas tinham a guarda da physis (na verdade, da teologia) é o de 

preservar nos assuntos públicos o vínculo necessário entre nómos e aletheia. Nem a evi-

dência deste vínculo nem o meio da sua realização são acessíveis a todos; embora a     
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relação dialéctica deseje generalizar-se, a ponto de representar as suas intenções sob a 

forma de uma paideia, ela antecipa ou conhece as resistências que lhe oferece o grande 

ochlos; conhece em particular o poder que nele exerce a opinião e o modo como mais 

depressa se dispõe a admitir aquilo em que reconhece o poder do deleite e da ilusão. 

Assim, a comunidade dialéctica sabe que, para cumprir os objectivos da sua expansão, não 

pode renunciar às armas do convencimento e à narrativa com ganho terapêutico. Tem 

assim de socorrer-se de armas em que, por princípio, é obrigada a admitir uma impureza 

de processos: por exemplo, formar mitos não impróprios, que mobilizem o ochlos para os 

objectivos da boa paideia. Em certa medida, pois, tem de mentir (459c-d), mas não é 

culpável mentir pelo Bem, isto é, pela «fundação do estado na própria alma» (Jaeger: 926). 

 Que exista um perigo associado à dialéctica e à opção comunitária nela envolvida 

não é conclusão que exija extraordinário empenho da imaginação: a morte de Sócrates 

basta a prová-lo. Mas não só nessa morte, como na própria natureza da comunidade a dois, 

se decifra uma condição a que Platão não cessa de abrir o campo no revirar dos seus 

textos: que a opção filosófica pode significar uma retirada perversa do espaço público, 

quer dizer, do espaço em que os homens falam e praticam a “política”.109 É o que sugere o 

                                                
109  Uma leitura crucial do significado dessa retirada está no centro da obra de Hannah ARENDT. Cf., por 
exemplo, The Promise of Politics, J. Kohn (ed.) Nova Iorque, 2005, caps. I e II, em que Arendt resume a sua 
tese do destino platónico da política ocidental (à remoção de cujas consequências a generalidade da sua obra 
se aponta). Localizando o momento cismático (ou cena primitiva) desse destino na condenação de Sócrates 
pela cidade democrática, retira Arendt a consequência do ressentimento e desprezo filosóficos pela vida e 
acção espontâneas da cidade (a vita activa). Tais consequências estão na origem da filosofia política. Quan-
do Platão toma partido por uma vida consagrada ao pensamento, modo de existência excelente que cabe ao 
filósofo encarnar, está ao mesmo tempo a acusar a iniquidade daquele modo de vida que, como expresão 
existencial dos assuntos humanos, a cidade encara como o mais elevado. Para o filósofo, o modo pelo qual 
os objectos lhe são dados na contemplação é infinitamente superior ao modo como a technê da cidade os 
apropria. É no pressuposto desta superioridade que o filósofo se crê habilitado à regência dos assuntos 
humanos, segundo o princípio de que a pluralidade inerente à política é destituida de razão. A convicção de 
Arendt é a de que o cisma platónico, de uma forma ou outra, vingou. Durante séculos pôde a filosofia instru-
mentalizar a acção humana para fins exteriores a si mesma (como a justiça, a verdade, a grandeza...), retiran-
do à política a possibilidade de se cumprir como um fim humano em si. Avaliando a sobrevivência do plato-
nismo na Modernidade, interpreta esta última como a apoteose e ponto de bloqueio da filosofia política, e o 
Totalitarismo como seu produto final. O significado dos totalitarismos e do poder nuclear dos estados no 
século XX exige a reedificação da política: propõe Arendt (cap. IV) uma reformulação do seu conceito e o 
retorno concomitante à promessa original da cidade grega: a liberdade. Reitera assim a convicção de fundo 
de que a política é um domínio autónomo de acção, expresso num conjunto de rotinas de persuasão e, 
melhor ainda, num exercício existencial da liberdade. Propõe a construção livre de um mundo comum, uma 
arte do diálogo respeitoso e auto-crítico, um domínio público de negociação permeável à incerteza. Que 
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Górgias, quando Sócrates solicita a concordância do grande sofista, como colega bem 

versado nos logoi, para a observação de que, nesse domínio,  

não conseguem [où dunantai] facilmente os interlocutores precisar o objecto sobre que 
intentam dialogar e, desse modo, concluírem a discussão depois de se terem mutuamente 
instruido acerca dos seus pensamentos. Pelo contrário, se há diferença de opiniões e se 
um se queixa de que o outro não fala com exactidão e clareza, irritam-se [...] e só dispu-
tam então por amor-próprio, privando-se de examinar o objecto em discussão. (457c) 

O apelo aqui é para uma troca dialéctica na qual Górgias, apesar da solicitação cortês, terá 

pouca experiência. Mas essa prática, pelo que se colige, é levada a cabo com dificuldade e 

é tipicamente marcada pela frustração. Isso é o que a distingue da retórica. A retórica é 

uma dynamis de subjugação: aponta à vitória sobre o oponente. A dialéctica não promete 

ou aspira ao momento terapéutico de certificação de um “amor próprio”; pelo contrário, os 

interlocutores dialécticos fazem o que podem um pelo outro. A paideia opera num proces-

so de mútua iluminação, sem distinção de papéis activos ou passivos. Se os interlocutores 

mutuamente se esclarecem, então a sua prática constitui uma persuasão do conhecimento, 

em contraste com a retórica, que seduz a multidão ignorante e a certifica do seu amor-        

-próprio. Mas é por essa razão que ela tem de se confrontar com uma dificuldade última, 

se quisermos, um limite: o limite representado pelo tipo de homem a que se dirige. «Se 

fores como eu», diz Sócrates a Górgias, «interrogar-te-ei com gosto; se não, fico por aqui» 

(ibid., 458a); no ficar por aqui se declara essa espécie de perigoso limite que a filosofia  

não pode pisar sem perda de si mesma: a vida da cidade. No Górgias, a escandalosa pre-

tensão socrática de que só ele detém em Atenas a verdadeira technê política é preparada 

por um cuidadoso interrogatório de Cálicles, destinado a inverter a concepção convencio-

                                                                                                                                             
saibamos, porém, e a despeito de Arendt, esta política chama-se filosofia. Objectaríamos também que a polí-
tica é demasiado humana. Contém sempre um elemento de loucura e compulsão ou, como dizia o maltratado 
Marx, de tragédia e de farsa, e nem tudo (digamos) pode ser remetido ao ressentimento filosófico. Por outro 
lado, a proposta arendtiana pressupõe o fim do Totalitarismo. Mas há boas razões para crer que, após a sua 
versão trágica no século XX, ele esteja de volta enquanto farsa: na transformação da necessidade extra-            
-política em fonte permanente do direito; na usurpação do poder legislativo pelos governos democráticos; na 
edificação de impérios sangrentos em nome da segurança; na generalização à existência colectiva do institu-
to jurídico da excepção. E é este suplemento de farsa (talvez tragédia) que nos separa de todas as tentativas 
de entendimento da política como um subdomínio kantiano da auto-legislação da liberdade.  
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nal do que significa a maturidade política. Esse interrogatório procede da acusação, for-

mulada por Cálicles (e depois por Arendt), de que o filósofo despreza a vida da cidade. A 

pretensão à verdadeira arte política é por fim proclamada a pretexto de uma possibilidade 

que entretanto ocorrera a Cálicles: não receava Sócrates que, em face dessas ideias, a cida-

de pudesse exigir a sua morte? A aberta indiferença de Sócrates perante uma tal possibili-

dade só pode representar a tranquila admissão de que a violência é o ponto de mediação 

entre a filosofia e a cidade e que qualquer tentativa filosófica de generalizar a sua liberta-

ção apenas pode produzir-se, reciprocamente, como uma violentação: da cidade e dos 

tipos de homem que a habitam, mas também, eo ipso, do elemento profundamente apolí-

tico ou supra-político que abriga.  

5. Não é ilegítimo pensar que toda a massa teórica da República é prefigurada, senão 

justificada, por esta passagem do Górgias.110 Com efeito, aqui se enuncia a questão  

                                                
110  O retorno da retórica ao centro das preocupações contemporâneas (DERRIDA: 1981), quer como reabi-
litação de uma instrumentalidade retórica com o fito de “desmascarar” o logocentrismo ocidental, quer como 
impugnação da ideia de que o político se deriva do teorético (cf. os recentes retornos à Retórica de Aristóte-
les, por exemplo, LYOTARD/ THÉBAUD, Just Gaming, Minneapolis, 1985), teria podido trazer o Górgias, um 
diálogo peri rhetorikê, ao centro do debate, para iluminá-lo ou, reciprocamente, deixar-se iluminar por ele. 
O Górgias é também um conjunto de discursos sobre os discursos, e, portanto, um diálogo cujo tema é o da 
própria possibilidade: um metadiálogo. É na infiltração dessa estrutura que ele articula o seu tema explícito: 
o da relação entre o poder e o conhecimento. Toda a argumentação se centra em torno da autoridade que 
estabelece os termos do discurso político e, assim, das finalidades que se apresentam conflitualmente como 
regulação da luta política. Poderia, assim, ser entendido como uma dramatização do modo como o poder 
instala as regras pelas quais se deixa debater. Tal enquadramento pode remeter o Górgias ao espectro teórico 
aberto no debate entre Habermas e Foucault em torno da questão retórica. Para o primeiro, a formulação de 
uma ética comunicativa (que, no fundo reitera a teoria da boa deliberação aristotélica), apoiada na asser-ção 
de um telos consensualista inerente ao discurso humano, servia o propósito de preservar e prosseguir uma 
crítica selectiva da modernidade, o espalhar da racionalidade instrumental e a colonização do espaço público 
já latentemente apto à elaboração de uma situação discursiva ideal, o que representaria a realização de um 
potencial moderno obstruído (HABERMAS 1985). Para Foucault, porém, todo o discurso contém já a sua 
própria política da verdade e não pode, por conseguinte, haver verdade no exterior de um regime discursivo 
dado. Não remete assim o jogo comunicativo ao modelo cristalino do diálogo socrático, por exemplo, como 
instituição esperançosa de um conhecimento exterior aos limites do poder, nem à ficção de uma situação dis-
cursiva ideal produzida na comunidade do consenso, mas sim ao agonismo sofístico da contestação, do 
conflito e da resistência: a «peça incessantemente ensaiada por dominadores e dominados» (“Nietzsche, 
Genealogie, Histoire” [1971] in Dits et Écrits, vol. I, 1954-1975, Paris, 2001. pp. 1014-5. Cf. também, 
“Truth and Power”, in P. Rabinow and N. Rose (ed.) The Essential Foucault, Nova Iorque, 2003, pp. 300-
318). É assim que, para Foucault, poder e conhecimento estão inextricavelmente entretecidos numa relação 
de constituição mútua, numa teia de constrangimentos que torna ociosa a esperança de dissolver as relações 
de poder numa «utopia da comunicação perfeitamente transparente» ("L'éthique du souci de soi comme 
pratique de la liberté" (1984), in Dits et Écrits, vol. II, 1976-1988, Paris, 2001, pp.1543ss). Se, por um lado, 
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fundamental que, tendo começado por ser a do platonismo, se comunicou a toda a tessitura 

do pensamento ocidental, mas a cujo esclarecimento se prestou inauguralmente a Repúbli-

ca. Fundamental significa: que precede todas as outras, que enquanto permanecer sem 

resposta, deixa todas as outras por responder. Tal como se deixa alusivamente aperceber 

na troca entre Cálicles e Sócrates, essa questão é: qual a natureza da relação entre a filoso-

fia e o poder? Como se compatibilizam (ou não) e segundo que necessidade? Mas que 

nessa relação habita o grande perigo de uma violência desconhecida, é algo que nenhuma 

resposta poderá deixar informulado. 

 A República, além de encenar uma guerra pela alma, é também uma representação 

do que acontece em caso de vitória, quer dizer, em caso de que filosofia e poder coales-

çam. Procede-se ali a uma análise detalhada da organização da cidade eudaimónica, com a 

exposição de medidas bem precisas, por exemplo, a obrigação de as crianças assistirem de 

perto às batalhas, a liberalização do beijo nas fileiras marciais, etc. A tradução de Τα 

Πολιτεια por República, por decalque do latim res publica, talvez não chegue a obscurecer 

o essencial: que o tratado de Platão é, na verdade, um texto constitucional — uma “Cons-

tituição” que pretende estabelecer a sua vigência tanto na cidade como na alma. A tradu-

ção latina é, no entanto, justificável, na medida em que Platão se propõe reflectir e agir 

sobre a coisa pública, a koinonia. O que é a koinonia? São os assuntos dos homens, os 

anthrôpon prágmata, tal como correm segundo a propriedade ou impropriedade do poder 

que neles se exerce e a verdade que eles mesmos produzem. Mas uma Politeia pressupõe 

que os assuntos dos homens sejam despluralizados; quer dizer: remete a cidade à jurisdi-

ção daquilo a que a filosofia, enquanto tal, está destinada: a verdade. Politeia refere assim 

a coisa pública reposta na relação de verdade que lhe é própria. A relação que existe 
                                                                                                                                             
a transparência é o insustentável limite metafísico da posição de Habermas, já a posição foucaultiana parece 
inteiramente remissível à teoria nietzscheana do ressentimento. Se a busca do consenso universal é o moder-
no analogon do diálogo socrático, que busca limitar o poder pelo apelo ao conhecimento do bem, ambos 
seriam instituições estratégicas de uma vontade de poder, detectada por Nietzsche (tal como por Cálicles) 
por detrás do véu metafísico produzido pela fraqueza e o ressentimento contra o mais forte. O socratismo, no 
qual a ignorância e a busca da verdade assumiriam um valor reactivo, seria assim orientado por uma estraté-
gia primordial de dominação. Embora não nos pareça que a vontade de poder socrática esteja escondida, 
assinalaríamos que o Górgias realiza a permanente contestação das posições relativas que o articulam: 
filosofia e política, dialéctica e retórica, verdade prosaica ou poética, consenso e domínio, quer dizer, as 
polaridades que estruturam a oposição entre genealogia e teoria crítica.  
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entre a politeia e a actualidade da coisa pública, e o ponto em que a política real se articula 

com o problema da verdade e da aparência, são questões a que já nos referimos. Já vimos 

que, para a comunidade filosófica intermediária, a ordem plural das verdades e virtudes 

doxológicas da cidade tem de ser encarada na sua relação ao conhecimento do Uno. O 

Uno pertinente ou operativo na politeia é a dikayosunê, a virtude respeitante à justiça. O 

diálogo da República procede todo ele da pergunta sobre qual pode ser a essência da justi-

ça numa alma; e é por não conseguir responder que Sócrates extrapola a questão para a 

escala aumentada de uma alma que tem a dimensão de uma cidade. É a cidade eudaimóni- 

ca ou bela que, como sua homoiotês (semelhança, projecção), revela a identidade da alma 

justa, a qual, nesta cidade, é iteradamente a alma de cada cidadão. A possibilidade da 

cidade eudaimónica está cristalinamente formulada em 473c-d:  

As cidades e o género humano não verão a cessação dos seus males enquanto não acede-
rem aos encargos da cidade aqueles que praticam a filosofia recta e autenticamente, ou 
então que, por virtude de uma dispensação divina, venha ela a ser praticada por aqueles 
de quem se diz agora que são reis e soberanos [...], e [enquanto, por conseguinte] não se 
der essa coalescência do poder com a filosofia [δὐναµις τε πολιτικὴ καὶ φιλοσοφία].  

O centro problemático do diálogo é então a coalescência ou mediação filosófica do poder. 

Esta mediação é o objecto da Politeia. A filosofia é a única realeza legítima; opondo-se 

tanto à tirania como à democracia, e na medida em que realiza a verdade da cidade eudai-

mónica como conformidade da justiça, é o único regime capaz de cancelar uma outra 

coalescência do poder: a da stasis, a da discórdia e violência, cujos males não cessam. A 

coalescência do filósofo ao poder depende da sua coalescência à justiça. Porém, há aqui a 

grande dificuldade de não se saber o que é a justiça. Já vimos que a definição de justiça 

subordinava a questão de expulsar ou não os poetas da cidade (e também a questão de 

saber o que de verdadeiro podemos dizer dos homens e dos deuses). Aconteceu, porém, 

que os poetas puderam ser expulsos mesmo sem uma definição satisfatória de justiça; mas 

agora, apesar de essa omissão persistir e não se conhecer ainda aquilo que, em contrapar-

tida, funda a existência do filósofo e nela se cumpre, este ainda assim pode ser posto na 

coalescência do poder. Como poderá ser dito do filósofo que coalesce com a justiça, se ela 

não é conhecida? Isto significa que não se sabe, conversamente, o que é o filósofo, pois 
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tudo o que ele pode ser — é essa coalescência. Esta interrogação acaba por ser então o 

centro invisível do diálogo, que só pode visar a constituição política na medida em que 

esteja apta a lançar luz sobre a “constituição” do filósofo (quer dizer, da sua comunidade).  

 O primeiro vislumbre dessa comunidade ocorre em 500c-e, mas sem outro resultado 

que o de evidenciar o seu paradoxo constitutivo (ou a sua impossibilidade). Não há cidade 

eudaimónica, nem a stasis tem fim (argumenta-se), se os contornos dessa cidade não lhe 

forem imprimidos por homens cujas almas foram modeladas pelo paradigma divino e que 

se tornaram eles mesmos, por conseguinte, divinos na medida consentida ao homem.111 

Ao imprimir tais contornos à cidade, este tipo de artífice ou pintor apenas comunica aos 

hábitos e costumes dos homens a alma própria (à qual não deseja limitar-se: 500d), tal 

como divinamente modelada. Quer dizer, modela (plattein) os homens à imagem da 

ordem divina. Porém, não os faz divinos. Imprime-lhes outrossim uma virtude “demótica” 

ou vulgar, porque a virtude genuína é sabedoria e essa não pode ser injectada nas almas 

dos muitos, do ochlos. (Assim, se a alma do filósofo, como se depreende, já aboliu a dis-

tância mimética do artífice e do poeta, na medida consentida ao homem, as almas dos 

muitos conservam pelo menos uma unidade gradativa dessa distância). O filósofo, embora 

não seja divino, também não pertence inteiramente à cidade: é o que está a meio caminho 

das duas ordens. Esta dupla polarização do seu destino (o deus e a cidade) pode suscitar a 

pergunta: a que corresponde o seu lugar idóneo, o ethos ou forma de habitação que proce-

de da sua mediania? Mas também suscitará outra interrogação menos acomodatícia: na 

medida da sua proximidade ao divino, a que ponto poderá o filósofo estar próximo da 

política? Estará ele abrangido por aquela condição tematizada pelo coro da Antígona 

quando se refere ao que é hypsipolis-apolis? 

  Precisamente, essa acusação, que já ouvíramos proferida por Cálicles, ouvimo-la 

agora da boca de Adimanto, que invoca a experiência (quer dizer, o senso-comum da cida-

de) como fiança de que «quantos se dedicam à filosofia para se cultivarem [...] na maior 

parte dos casos tornaram-se bastante excêntricos, para não dizer perversos, e aqueles que 

                                                
111  Assim é que, quando tiver de prestar as honras fúnebres aos seus Guardiães, deve a cidade compene- 
trar-se de que sepulta daimones.  
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parecem mais equilibrados mesmo assim se ressentem daquela dedicação que tanto enalte-

ces, tornando-se inúteis para a cidade» (487b-d). O contexto que justifica a intervenção de 

Adimanto é o da argumentação da tese do rei-filósofo. Argumentou Sócrates até aqui que 

(a) só o governo virtuoso assegura a boa cidade (484d), e que (b) o governo virtuoso só é 

possível se o filósofo se encarregar dele. O argumento evoluirá para: (c) o governo do filó-

sofo é possível (502a-b). Neste momento, é a proposição intermédia que concentra a aten-

ção de Sócrates. Ela é argumentada (474c-487a) com a descrição dos atributos da natureza 

filosófica, entre os quais pontifica uma inclinação por todo o tipo de saber, que produz 

sabedoria e virtude. Tais atributos são produzidos porque essa paixão panlógica mitiga ou 

anula todas as outras paixões (485d). Os filósofos estão enamorados (erosin, 485b), o seu 

anseio é um desejo (epithumia, 485d). Libertos por essa via das preocupações mundanas, 

os filósofos tornam-se moderados, corajosos, prudentes e justos. Ora, a justiça, na medida 

em que é objecto de paixão ímpar e inigualada, representa o equilíbrio das paixões huma-

nas. Só a paixão panlógica desvela a ousia (485b). O proprium do filósofo advém-lhe, 

assim, não da posse de uma technê específica, como seria legítimo esperar — não de um 

amor pelo saber respeitante ao fabrico e à prática, embora a palavra que designa a mode- 

lação da alma, plattein, remeta a esse contexto —, mas de uma “dedicação” a todo o tipo 

de saber, a forma única que ordena a alma para a ousia. Uma vez que ninguém, além do 

filósofo, ama todo o tipo de saber (i.e., um saber sem technê ou sem tipo) e aspira a «pro-

var de todas as ciências» (475d), então, ninguém, além dele, está apto a governar; ergo, 

todo o governo de não-filósofos é um pseudo-governo. Um pouco antes, Gláucon, irmão 

de Platão, assinalara que também os amadores de “suspiros” (de espectáculos trágicos, me 

judice) e de “auditórios” (de discursos políticos, idem) manifestam um desejo não menos 

intenso de tudo saber. Poderão eles ser chamados de filósofos? Esta objecção determina, 

in media loquiis, a necessidade argumentativa de distinguir a panlogia, como genuíno 

conhecimento do filósofo, da simples opinião (476d-80a). Admitirá Gláucon, ao fim dessa 

distinção, que o conhecimento das Formas, respectivamente a da Justiça, é próprio do 

filósofo genuíno.  

 Ainda assim, permanece indemonstrada a proposição intermédia: de facto, em que é 
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que tudo isto justifica a coalescência do poder com a filosofia? É que o conhecimento da 

justiça, com efeito, pode não ser o conhecimento que é preciso ter para se ser bom gover-

nante, e ainda não se vê a implicação necessária entre o bom governo (que envolverá 

necessariamente uma technê) e a inclinação panlógica do filósofo. Além disso, o argu-

mento foi conduzido até agora de forma negativa; apenas se aplicou a mostrar por que 

razão o amador de tragédias ou o homem de acção são desprovidos de conhecimento, mas 

não a mostrar por que razão o filósofo o possui, ou de que modo se pode dizer que o pos-

sui (para além da mera dedicação). Nada foi dito, por conseguinte, que estabeleça uma 

associação entre o conhecimento contemplativo do filósofo e o requisito prático da gover-

nação. A única solução seria provar que a proximidade ao divino compreende alguma 

espécie de conhecimento ético (ou, como liberalmente se diria hoje, procedimental).  

 Perante a objecção de Adimanto, reitera Sócrates a tese do filósofo-rei com apoio na 

imagem da nave do estado (488a-489a). A nave é a imagem viva, não apenas da stasis, 

mas de uma cena trágica em que, de súbito, irrompesse o filósofo. Os tripulantes, dividi-

dos em facções, lutam pela condução da nave, destituem o proprietário, afundam a carga. 

Honram aquele que os governa pela força ou persuasão, ao passo que tomam como inútil 

aquele a quem repugnam tais processos. Em particular, não entende a tripulação aquele 

que, neste grave momento, se dedica à contemplação do céu (o metereoskopos) e muito 

menos compreende a sua alegação de que o conhecimento do céu é essencial para a arte 

do piloto. Embora só dele possa ser dito que é o verdadeiro homem do leme, os outros 

execrá-lo-ão por indolente e inútil. Ponto. Como apologia do rei-filósofo, a imagem pare-

ce insatisfatória. Supõe ela que aos tripulantes assiste uma culpa: a de não chamarem o 

metereoskopos para governar a nave. A um homem doente compete chamar um médico e 

os filósofos são médicos da alma. Mas, uma vez que a doença dos tripulantes é a ignorân-

cia, como poderão saber que estão doentes? É óbvio que não hão-de chamar voluntaria-

mente o médico. E, ainda que não ignorassem o seu estado, que relação poderiam alguma 

vez estabelecer entre a doença e a contemplação dos céus? A imagem nada nos deixa 

senão um paradoxo. Colige-se dela que, se o ochlos é incapaz de entender a natureza do 

filósofo, então um governo da justiça só poderá ser instalado pela mentira ou pela força. É 
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que, por um lado, os filósofos já se afastaram da cidade para prescrutar os céus. Não há, 

por aí, boas hipóteses de se tornarem reis. E mesmo que um filósofo nasça rei, terá, ou de 

abdicar do poder, ou de acomodar a filosofia às exigências da política. Mas forçá-lo a 

devotar-se ao que é corrupto e impermanente implica, por outro lado, forçá-lo a subtrair-se 

à  contemplação do que é genuíno. Significa isto que, por adquirir o poder, a filosofia teria 

de sacrificar a justificação desse poder que adquiriu. Os filósofos, em suma, não parecem 

ter utilidade na polis; e se forem realmente úteis, não o serão na polis existente. O sentido 

da imagem acaba por ser apenas um: o de que o melhor governo nada tem a ver com a 

política. Na polis que existe, um filósofo incorrupto apenas pode aspirar a levar uma vida 

privada virtuosa — não um mau objectivo, mas longe do melhor (496a). Se a virtude fosse 

apenas uma questão privada, então a política não seria possível. Mas torná-la possível 

(somos obrigados a concluir) significa aboli-la. Decifra-se aqui, possivelmente, a principal 

perplexidade do platonismo e, se ousamos dizê-lo, o impasse que constitui todo o carácter 

distintivo da filosofia política clássica: que a justiça dependa de uma relação da filosofia 

àquilo que ela não é nem pode ser (a cidade); por outras palavras, que a comunidade filo-

sófica implique o próprio desaparecimento da cidade (ou, conversamente, que a realização 

da cidade seja a imediata impossibilidade da filosofia e da justiça). O paradoxo perpassa 

toda a República e multiplica os seus efeitos. A coalescência do poder com a filosofia, o 

desejo filosófico de governar, apresenta-se sempre, como numa representação trágica, 

amalgamada com a relutância do filósofo em governar, por outras palavras, com o perigo 

mortal que a possibilidade do governo crava no coração enamorado da filosofia.  

 É já como estratégia de contenção destes efeitos paradoxais que os próximos passos 

se aplicam a mostrar que o filósofo estará em todo o caso protegido da corrupção, que o 

fim último da investigação filosófica (o Bem) é já, em si, a condição de manutenção da 

cidade. É neste contexto que opera a Alegoria da Caverna. Mas a Alegoria, se bem pensar-

mos, não faz mais do que prolongar o paradoxo. Como Sócrates deixa claro (520c), o 

retorno à caverna por parte do libertado não é gratuito, mas necessário, na medida em que 

a virtude privada, como vimos, é um bom objectivo, mas não o melhor. Porém, que a 

libertação tenha este desfecho e que o libertado volte à caverna tem de ser interpretado 
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noutro sentido: a libertação não foi completa — e nisto consiste toda a ambiguidade do 

destino filosófico. É porque qualquer coisa do libertado permanece ainda e sempre na 

caverna que ele lá voltará. Por outras palavras, o libertado nunca chega a abandonar intei-

ramente a caverna. Por muito que se eleve ao mundo inteligível (digamos: todos os dias), 

o seu corpo permanece nalgum lugar. Esse lugar não tem mistério: é a cidade. Retornar à 

caverna significa: aproximar com as qualidades da alma aquele corpo que nunca abando- 

nou a cidade.112 A todo o instante, porém, somos confrontados com o carácter compulsivo 

desse retorno. Ficamos a saber do filósofo que ele não deseja dirigir a cidade (porque 

despreza a política). É a própria elucidação do quem é o filósofo que passa pela 

elucidação da razão pela qual ele não quer governar (embora seja essa mesma elucidação 

que o torna o mais apto a governar). Por esta razão, a filosofia (como fundação verdadeira 

da política) é definível como aquilo que está reenviado à impossibilidade da política; e a 

comunidade filosófica (aqueles que dialogam em ignorância) como aquilo que está referi-

do a este impasse: o da possibilidade ou impossibilidade real da política e o da manuten-

ção ou destruição de si mesma em face do êxito ou cancelamento dessa possibilidade.  

 Enredada no seu paradoxo, e mau grado as boas intenções conjuntivas, a Alegoria 

produz assim nada mais que a separação ou disjunção radical entre filosofia — reiteramos: 

a reposição dos assuntos humanos na sua relação à verdade — e política. Esta disjunção 

talvez se esclareça mais pelo lado da filosofia do que pelo lado da cidade (não afirmámos, 

por exemplo, que é impossível ordenar uma cidade de forma justa). O evento da filosofia 

está apodicticamente enunciado na Carta VII: «subitamente, tal como a luz é produzida 

pela ignição da chama, assim se produz este saber na alma e, a partir daí, se alimenta 
                                                
112  E assim fundar uma paideia. Já sabemos o que significa esta paideia: a correcção do erro da alma e o 
romper do véu da aparência. Nas condições auto-instituintes da ficção, porém, há impensados da imagem 
que escapam ao controle dos conceitos. O que é ali a aparência? São as sombras na parede para a qual estão 
virados as agrilhoados, isto é, os candidatos à libertação. Mas essas sombras são produzidas pela actividade 
dos carregadores que passam inadvertidos e que nada faz supor serem candidatos à libertação (não requer 
um esforço complexo perceber que esses carregadores figuram os escravos na cidade-caverna). São este que 
geram o movimento sem o qual a contemplação da “realidade” (da parede) traduzir-se-ia numa uniformidade 
fenomenológica blindada a toda a crise de representação e incapaz de se produzir, portanto, enquanto “apa-
rência”. Quer isto dizer que a produção das sombras e da aparência é a função de um sistema de trabalho, 
que a crise de representação pressupõe que o mundo já se apresente como cúmulo de transformação pelo tra-
balho. Mas, precisamente: no mundo-caverna, a presença ontológica do trabalho é aquilo que a própria 
sombra oculta.   
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solitário de si mesmo» (341c-d). O alimentar-se solitário de si mesmo que é imputado a 

esse saber não significará que ele prescinda do alimento mundano, que sacuda das suas 

mangas, por assim dizer, a poeira do mundo — mas isso vai de si. Significa, literalmente, 

que na ordem das causas, ele é, na relação a si mesmo, primeiro, quer dizer, é causa sui: 

para subsistir, não necessita mais do que encontrar-se no próprio ser e a si mesmo se 

possuir. Uma vez encontrado, não pode ser liquidado ou rasurado. A sua existência é a 

própria matéria com que abastece o seu comércio. Porque em si mesma encerra o horizon- 

te das suas possibilidades objectivas, pode-se dizer que, propriamente, vive sem objecto 

— embora os objectos vivam: e se quiserem eles constituir-se, digamos assim, como 

objectualidade secundária da filosofia, devem esperar que ela decida que lugar lhes cabe 

na relação que mantém consigo mesma. Esta decisão é absolutamente necessária. É que 

esse saber, além do mais, não tem aquilo a que se consagra: não se tem a si mesmo. Como 

bem exprime o termo com que se designa, ele é amor daquilo que não se tem e não se 

conhece. No perdurar desse amor, dessa ignição da alma, e nessa tensão que o dirige para 

o que não tem, o saber filosófico só pode contar consigo mesmo, com a expectativa de que 

ele é uma mimesis. A primeira relação da filosofia com o mundo é a que a interpõe perante 

si mesma, como um espelho. Mas esta interposição é dominada pela figura do desejo. E, 

imersa nesse reflexo, a filosofia só perdura porque, na ausência necessária de objecto, ela 

só pode desejar-se a si mesma: este é o seu alimentar-se.  

 É necessário isentar esta ideia de qualquer ambiguidade e formulá-la na extensão 

plena do seu significado: a filosofia é um saber que não pode (tal como a comunidade que 

a cumpre) satisfazer-se em nenhuma forma terapêutica (não conhece kathársis), pela razão 

de que não tem fim à vista. Dir-se-á que esse fim existe e foi claramente enunciado: o 

acesso contemplativo às Formas. Sim, precisamente; trata-se de um fim com o qual os 

assuntos dos homens nada têm a ver, que não pode ser ouvido na praça pública (pois aí os 

homens ainda ouvem as perguntas de Sócrates, mas não as respostas de Platão), que não 

pode ser alcançado senão pela saída deste mundo, que não implica, para tudo dizer, uma 

governamentalidade da virtude. Ter fim à vista significa: ter uma coalescência adequada 



 169 

neste mundo, cumprir-se na forma de uma technê.113 A filosofia só encontraria relação 

satisfatória, para o formularmos condicionalmente, se acaso a objectualidade fosse suspen-

sa e ao saber não fosse associada a exigência de uma produção. Dotada de exigências pró-

prias, que remontam sempre ao desejo de si mesmo que determinou a sua primeira ignição, 

não pode ela conter-se em qualquer valor prescritivo da experiência, nem na conformidade 

ao que aparece.  

6. Quando a filosofia se nomeia a si mesma como deteminação erótica, como relação 

àquilo que não tem, imediatamente se preocupa, não apenas em determinar o que não tem, 

como, drasticamente, em determinar essa privação como resultante de uma perda. É o que 

está em causa nas formulações iniciais da Teoria das Formas, no Ménon e no Fédon. A 

Forma não é só aquilo a que tende a filosofia, é também aquilo que, uma vez perdido, se 

propõe numa relação determinada eroticamente. Quer isto dizer que a filosofia nasce ime-

diatamente como imersa num luto. É enquanto luto que o destino do filósofo, em toda a 

sua ambiguidade, se torna transparente. O luto não se refere à incapacidade, por exemplo, 

de sustentar as ilusões confortáveis do senso-comum e da cidade, mas sim, como ensina a 

doutrina da anamnese, a um olvido originário da alma, que tornou a archê inapreensível.  

                                                
113  A questão da technê em Platão encontra a sua formulação genética no Ménon, com a conclusão socrá-
tica de que a virtude (1) não é «nem natural nem adquirida [ergo ensinável], mas comunicada pelo deus à 
alma do virtuoso» (99d-100a). Da pergunta pela technê da virtude (“é a virtude ensinável?”) desenvolve-se 
uma inquirição — em que a Teoria das Formas é primeiramente formulada — do que está implicado no acto 
de ensinar ou de aprender. Neste ponto, a epagoguê de Sócrates destina-se a convencer o interlocutor, Protá-
goras, que insiste em que há uma virtude ou areté para cada coisa, a encontrar aquilo em razão de que [hou 
heneka] todas as virtudes são semelhantes (a sua archê). Uma vez que esse esforço nunca chega à sua con-
clusão, parece aplicar-se aqui a observação de GADAMER segundo a qual Platão apenas intenta opôr aos 
sofistas uma paideia cuja única technê é a ignorância socrática (1980: 139-40). Mas, ainda assim, é de crer 
que na ignorância socrática se insinua a confiança (legalista, diríamos) em que uma definição providencie a 
archê para a acção: só assim se dirá que quem conheça a justiça não pode deixar de ser justo; e é isto que 
justifica a defesa socrática, no Protágoras, de que afinal (2) a virtude pode ser ensinada, i.e., objecto de uma 
technê. (As proposições (1) e (2) não são, na verdade, contraditórias: não há garantia de que o inculcamento 
da virtude pelo deus floresça por si, sem necessitar de alimento paidêutico.) MACINTYRE (1981: 140-5) 
observa que, se há technê no platonismo, tratar-se-á de um tipo novo de technê que, em oposição à technê 
sofística, constantemente exige a compreensão da sua archê, de que é secundum antem. Mas isto significará 
verdadeiramente que, na medida em que não há technê não dialógica (i.e., não ignorante), nenhuma archê 
pode ser adequadamente desvelada no plano da simples praxis. Segundo cremos, é este paradoxo que remete 
a dialéctica ao unico acabamento que lhe é possível: o da contemplação que só o mito pode suscitar. 
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 Mas a ilustração de que a filosofia não se satisfaz terapeuticamente e não tem fim à 

vista é fornecida sobretudo, não por qualquer implicação doutrinal, mas pela sua encarna-

ção viva, quer dizer, pelo facto mesmo de ela ter podido assimilar-se à imponderação e 

casualidade de uma existência viva. O luto epistémico é assim cruzado e exponenciado 

por um segundo luto, que o refere ao plano histórico. Também neste plano faz a filosofia o 

seu luto porque ela procede de um testemunho a que é legítimo remeter a razão da sua 

existência enquanto texto: o testemunho da morte de um homem. A nostalgia pelo homem 

e pelo saber é de uma única natureza. O amor à sabedoria como algo de inalcançável é 

equivalente à nostalgia pela vida exemplar de um mestre que não se espera poder vir a 

substituir ou superar. É a morte de Sócrates que fornece a urgência de cada um diálogos 

em que ele comparece (e que aludem repetidamente ao destino que lhe estava reservado). 

Na Carta VII, Platão escreve que a sua viragem para a filosofia, com prejuízo da carreira 

política que o aguardava, foi uma consequência directa do tratamento que a cidade dispen-

sou a Sócrates. Isto sugere que os diálogos socráticos são a reflexão de Platão sobre uma 

vida moldada pela morte de Sócrates: a sua. Quando, no Fédon, põe Sócrates, no seu  últi-

mo dia, a reflectir sobre a sua própria morte, todas as palavras se dirigem, não às graves e 

penosas circunstâncias imediatas, mas às escolhas e aos actos que conduziram a essa 

morte e que, estabelecendo um nexo causal, configuram em toda a sua crueza a percepção 

de um destino. Junto dos amigos que formam agora o seu auditório, nas últimas horas, 

entre cujos choros e censuras faz a defesa da filosofia — quer dizer, das escolhas e actos 

que o conduziram à morte —, espera Sócrates que a sua defesa seja mais bem sucedida do 

que a que pronunciou perante os mais hostis acusadores do seu julgamento prévio. E, no 

entanto, o que ali afirma Sócrates é, não a réplica exacta, mas a versão extrema da defesa 

que tanto irritou a cidade de Atenas. Mais uma vez, rejeita ele a autoridade da maioria. E a 

que serve essa rejeição? Ela é a condição necessária da defesa da vida filosófica, uma 

defesa que culmina com a afirmação de que a filosofia é uma espécie de morte correcta ou, 

melhor, em termos que já não são os dele, que a morte é a garantia da fidelidade da 

filosofia a si mesma. Daqui o facto de a filosofia não poder ter kathársis. O Bem não tem 

relação com a caducidade. Quando Sócrates exorta os amigos à moderação e manda cessar 
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as lágrimas, como se se dirigisse à audiência de um espectáculo trágico, o que se põe de 

manifesto é o engano que há na tragédia. A fidelidade da filosofia ao Bem não pode 

enganá-la a respeito do significado da morte, porque não a deixa chorar aparências. 

 Os amigos choram por falta de fidelidade; talvez pensem que a morte, a finitude e 

até a perversão da cidade em cujo palco se pôde produzir tal julgamento, tal como no 

palco trágico os deuses produzem os seus, fechem o círculo de um destino e de um desejo. 

Pobre saber aquele (parece dizer Sócrates) que, à semelhança do trágico, se deixe tolher 

ou abismar no obstáculo inevitável! O drama do caminho filosófico não é o de, por força 

do julgamento político, deparar com o fracasso da sua pretensão terapêutica, pois com isso 

já o filósofo talvez contasse desde o início. O drama da filosofia, e o significado do herói 

que morre tranquilamente, consiste no facto de aquele para quem a morte é iminência 

permanente, não ter ainda, verdadeiramente, nascido. Assim se justifica, com efeito, que 

quando o novo saber começou a ser praticado por Sócrates nas ruas de Atenas, não se 

tenha encontrado melhor maneira de descrever essa estranha forma de vida política do 

que assimilá-la à profissão das parteiras. Também o filósofo se empenha em trazer à luz. 

Há, porém, uma diferença assinalável. Enquanto que as parteiras julgam trazer à luz de 

uma vez por todas, e que o parto é limitado no tempo, o filósofo, rejeitando esta ilusão, 

sabe que a vinda do homem ao mundo é uma tarefa sem fim e nenhuma luz é garantida. O 

filósofo é sempre um obstetra vitalício, uma vez que o homem a quem se refere nunca 

atinge a dignidade do ser plenamente nascido; e ele próprio não é decerto o último a quem 

tem de aplicar essa arte até ao fim. Assim, é numa certa relação ao nascimento — a uma 

forma especial de natalidade — que se regula, não simplesmente a globalidade da existên-

cia do filósofo, mas a sua percepção da impossibilidade da política.114  

                                                
114  Todo o saber, diríamos, é regulado por um mito de relação à natalidade (para trasladarmos um tema 
arendtiano). A rivalidade desses mitos é o que na história da cultura determinou a disputa relativa às fontes 
da sabedoria. Ao nascimento contínuo proposto no destino filosófico, opõe a tecnociência o nascimento que 
coincide com a total visibilidade da experiência; e deposita, por seu lado, a mística (e outras formas episte-
mológicas de gestão da fé ou da profecia, como os reducionismos sociológicos, fisiológicos ou cibernéticos) 
uma confiança especial nos “momentos decisivos” em que uma vida apenas inoculada ou ínsita, sob o efeito 
de uma causalidade graciosa, faz a passagem ao estado do que está plenamente nascido. Será ocioso registar 
que se prefere deste modo a ilusória prontidão das parteiras, acatando-se esta mística e recolhendo-se com 
minúcia epistémica as particularidades acabadas do homem que se dá por nascido: homem ou mulher, 
homo- ou heterossexual, colonizado ou colonizador, e outras detalhes indispensáveis à manutenção da 
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 É porque a sua comunidade — que só existe como inconsumação, como tensão para 

o que não possui — não pode reconhecer-se em nenhuma forma de nascimento, que o des-

tino filosófico é a rejeição da voz maioritária. Tal rejeição, na medida em que faz sobrepôr 

aos desígnios da cidade a questão da alma e do seu destino, justifica aquele dado do senso-         

-comum ateniense expeditado por Cálicles e Adimanto: que a desaparição ou isenção dos 

assuntos dos homens, a condição de quem é apolis, é uma espécie de não-existência. De 

facto, a filosofia, reconhece agora Sócrates, é nada mais que morrer e estar morto, e os 

filósofos, se forem genuínos, estão sempre inclinados para essa possibilidade. Assim, a 

morte não é tanto o fim da vida, mas, em si, uma forma de vida; e aqueles, como os filóso-

fos, que parecem mortos na cidade, porque desapareceram da vida pública ou se conflitua- 

ram com ela, são os únicos que estão verdadeiramente vivos, neste mundo ou no outro. Já 

na Apologia, por exemplo, ao insistir em que os receios da morte são infundados, di-lo 

com apoio na ideia de que, se assim não fosse, o seu daimon, ali mesmo, no tribunal, o 

teria prevenido de fazer ou dizer alguma coisa que pusesse em perigo o seu interesse ou 

que o conduzisse à injustiça. Nas condições concretas desse julgamento, o silêncio do 

daimon só pode significar que a morte é uma coisa boa. Mas no Fédon já não se encontra 

qualquer referência ao daimon. Isto significará que as incertezas associadas à política e 

aos assuntos dos homens já não desempenham qualquer papel e o daimon não necessita de 

intervir (ou mesmo de abster-se de intervir). Costas viradas à política, o daimon cala-se. 

Mas que coisa se abre neste silêncio? Decerto, a mais vasta visão da eternidade, em cujo 

ponto de fuga a política já desapareceu sem deixar qualquer traço. É desse ponto de vista 

que o Fédon, contando a morte de Sócrates e assegurando-lhe a relação à eternidade, se 

eleva à condição de tribunal para declarar a sua absolvição. Como tribunal, mimetiza e 

inverte o julgamento de Atenas: isto é, vinga-se. Mas nisso pronuncia também uma sen-

                                                                                                                                             
crença de que se chegou assim a ser alguma coisa, se passou por alguma forma de nascimento. E embora tais 
discursos do homem não se socorram do vocabulário da luz ou da transformação, como os seus predecesso-
res místicos, é da luz que tratam, e de modo menos precavido do que aconteceria se tal vocabulário não lhes 
fosse interdito. Sublimam, na verdade, o conhecido fenómeno da gradação da visibilidade pelo acréscimo de 
luz, chamando-lhe diferença e relatividade. Mas, caberia perguntar se a passagem das sombras à luz implica 
uma transformação da coisa iluminada e se não é possível que por toda a parte se descubra o mesmo. 
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tença de morte: a da política ela mesma. É é assim que, ao luto do olvido da alma e ao luto 

da morte de Sócrates, a filosofia acrescenta ao seu espólio um terceiro luto: o da política.  

 Esta mudança de cenário (da política para o destino da alma e a morte virtuosa) exi-

girá a revisão de uma das posições centrais da República. Proclamava-se nesse texto uma 

tripartição da alma — a racional, a irascível e a apetitiva — que determinava a própria 

estratificação da cidade eudaimónica. A revisão referida terá de pressupor a insuficiência 

dessa hierarquia para dar conta da nova ordenação filosófica da experiência. No Fedro, 

Sócrates propõe então uma segunda e mais detalhada hierarquia, distribuída por nove gru-

pos (248d–e). O elemento conspícuo dessa hierarquia é o desaparecimento do rei-filósofo. 

O lugar cimeiro é ocupado agora pelo filósofo (definido como alma musical e erótica), ao 

passo que o rei, a alma que reina de acordo com a lei, ocupa a segunda posição. Esta 

«redistribuição das dignidades», escreve Voegelin, «reflecte a nova posição de Platão. A 

encarnação da Ideia na polis já não constitui o interesse mobilizador; a Ideia será incarna- 

da onde quer que tal encarnação seja possível; e é-o mais intensamente nas almas que 

estão possuídas pela mania erótica» (2000: 192). Que almas são essas? Ao lado do filóso-

fo, na primeira posição, surge a nova figura do philokalos: ambos são inspiradas pelas 

Musas e por Eros. O significado desta figura é sugerido pela esquema de duplicação que 

anima toda a escala, cujas metades superior e inferior dividem pares reconhecíveis, segun-

do o seu grau de participação (ou de distância) na alma erótica e maníaca. Assim, ao rei 

corresponde, na posição mais baixa da escala, a alma tirânica. Ao filósofo, corresponde o 

sofista, na penúltima posição, e ao estadista, na terceira posição, o demagogo. A polarida-

de cimeira do poeta mimético, que, sem surpresa, ocupa a sexta posição, é assim o philo-

kalos, o novo poeta verdadeiramente possuido pela mania. Terá Voegelin razão quando 

conclui, «que o conflito da República é, não uma disputa entre “filosofia” e “poesia”, no 

sentido moderno destas palavras, mas o conflito entre os poetas da decadente sociedade 

helénica e o verdadeiro poeta do recém-descoberto reino da alma, irmão gémeo do filóso-

fo, se não mesmo seu igual» (ibid.). Mas o que sobretudo se recolhe é que esta escala 

relança o papel da filosofia sob o ponto de vista da retirada da política e, se quisermos, a 

confissão do fracasso da comunidade dialéctica. O conflito formador da filosofia já não se 
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coloca como uma indiciação da cidade corrupta, mas numa hierarquia de almas no domí-

nio restrito da psychê. Rejeitada no seu apelo e no seu valor exemplar, a comunidade inter-

média entre o divino e a polis já não aspira a qualquer coalescência e anuncia no Fedro a 

emigração do espírito para fora da polis.115 Isto significa, ao mesmo tempo, o apagamento 

da estrutura dramática do socratismo que, ainda que se viesse consagrar, talvez necessaria-

mente, na figura equívoca do filósofo-rei, se conservava pelo menos na síntese originária 

da filosofia com a cidade, pela estrutura anti-dramática do retiro da alma, já exclusivamen-

te platónico, no que é talvez a primeira das muitas traições que o Poema, ao longo da 

história do Ocidente, seria capaz de fomentar. 

 

 Excurso: Mimesis e Identidade 

É possível fazer o aproveitamento das considerações anteriores para áreas identificadas 

das preocupações contemporâneas, justificando assim, se possível, o tempo consagrado a 

conceitos e debates que facilmente se apodará de vetustos? Para isso, devemos retirar 

certo conceito da sombra a que até aqui deliberadamente o remetemos: o de mimesis. Em 

função de certa tendência persistente, que obteve os seus foros nos estudos platónicos, este 

conceito chega-nos saturado de implicações relativas a uma teoria geral da obra de arte, 

em particular no que se refere à situação da obra de arte numa escala geral do conheci-

mento. Gostaríamos de pensar este conceito no exterior dessa determinação tradicional. Só 

na medida em que fuja àquela determinação pode a impugnação platónica da mimesis  
                                                
115  A retirada do filósofo, a partir do contexto platónico, projecta uma sombra imensa no domínio dos 
significados culturais. A figura da emigração do filósofo para fora da polis é a do poeta inspirado. A emigra-
ção significa que a comunidade do um-para-um foi interrompida, que o filósofo agora está de conversa com 
o daimon ou a Musa. Dá-se a pensar o paradoxo de esta emigração ocorrer no mais belo texto sobre a amiza-
de; é que, de facto, a comunidade de um para um é a comunidade dos amigos, daqueles que, nas palavras de 
Sócrates, são como ele. A conversa entre amigos consiste na pergunta renovada pela boa vida. É, portanto, 
uma conversa fundada na contemplação. Esta vida deveria poder ser conduzida numa cidade que permitisse 
o florescimento dessa contemplação. Mas aqui deve ser notado o seguinte: é que os amigos não preexistem à 
conversa. É pela conversa que os amigos se formam, porque ali descobrem a sua igualdade. Pela mesma 
conversa poderia então emergir uma cidade dotada de uma tal política de florescimento. Mas que o 
proponente da comunidade de um para um emigre para fora da cidade com as vestes do poeta inspirado, 
significa que só através dos textos, da diáspora dos textos pelos tempos — mais concretamente: pelo texto 
—, e não já na cidade, nem pela palavra viva, pode a mesma comunidade ser reunida, pode reconhecer-se 
em amizade na sua dispersão pelo tempo. Mas trata-se, em todo o caso, de uma comunidade que sempre 
viverá no desgosto de que o texto não substitua, inverta ou ponha fim a essa dispersão. 
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poética funcionar como o centro de uma crítica política. Deste modo, o significado de imi-

tação é para ser tomado na significação que lhe é conferida pelas dimensões da vida 

comum ou política. Qual poderá ser esse significado? A tentativa de resposta poderá ser 

ensaiada se observarmos primeiramente que é da imitação, mais precisamente, do proble-

ma da imitação como estrutura existencial, que a filosofia política nos salva; ela salva-nos, 

numa palavra, da existência imitativa. Que o platonismo possa aparecer como um exotis-

mo perante muita da teoria política contemporânea dever-se-á também ao facto de a rela-

ção entre a racionalidade e a imitação não se constituír como termo pertinente nos debates 

de que aquela teoria se abastece.116 Mas, ao mesmo tempo, é legítima a expectativa de que 

a crítica platónica do mimetismo providencie algum socorro para muitos dos impasses que 

obstruem esses debates.  

 Uma evidente palingenesia dessa mimesis de que é necessário que nos salvemos (e, 

portanto, uma instância de actualidade da crítica platónica) é oferecida pelos conteúdos 

associados à expressão “política da identidade”. Esta expressão fez a sua incursão no 

debate político contemporâneo num quadro já consolidado de pluralismo, em relação ao 

qual introduziu a exigência de novos critérios de inclusão política. Deixar esses critérios 

ao trabalho formador e homogéneo do paradigma liberal do interesse ou da preferência 

individual, por exemplo, envolveria com efeito o risco de tornar toda a “identidade” políti- 

ca invisível. Na medida, por exemplo, em que se suponha uma politicidade intrínseca da 

“identidade”, a sua invisibilidade teria, segundo o mesmo princípio, um valor acusatório 

da insuficiência da política existente e da racionalidade que lhe subjaz. A exigência de tais 

critérios de visibilidade visou assim, superiormente, a reformulação da racionalidade polí-

tica. Mas que tipo de razão se sugere numa política visível da identidade? Do ponto de 

vista do pluralismo liberal clássico, que fornece o fundo contrastante deste debate, a racio-

nalidade é nada mais que a faculdade de formação de preferências; assiste-lhe uma delibe-

ração entre bens que são suficientemente comensuráveis para que, através de um cálculo 

explícito ou subliminar, “isto” seja preferido “àquilo”. Chamemos “parcimoniosos” aos 
                                                
116  Veja-se as já mencionadas "situação original" de RAWLS e a “situação discursiva ideal”, de 
HABERMAS que expendem uma epistemologia expurgada de imitação: toda a situação “herdada” ou “comum” 
é uma mácula numa razão que só trabalha desencarnada.   
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critérios envolvidos nesse cálculo; por contraste, qualquer tipo de critério que não se sub-

meta ao escrutínio mediado e parcimonioso, poderemos malsiná-lo de “acrimonioso”. A 

política que existe, a política da mediação liberal e dos bens comensuráveis, deverá o seu 

êxito ou superioridade ao facto de as preferências deliberadas (representadas, por exemplo, 

em assembleias eleitas) poderem ser mediadas sem a acrimónia que sempre emerge quan-

do diferenças de linguagem, etnia, religião ou orientação sexual se sobrepõem, obstruindo 

a lógica simples da comensurabilidade expressa no voto. Que significa neste caso a acri-

mónia? Significa, desde logo, uma medida de insatisfação com o modelo pluralista, insa-

tisfação que é historicamente persistente e que transporta reivindicações, mais ou menos 

legítimas, para as quais a lógica pluralista não oferece qualquer resposta.  

 Um dos exemplos da contestação da comensurabilidade das preferências é oferecido 

pelo feminismo histórico. Embora ainda um fenómeno do pluralismo democrático, o femi-

nismo representa um dos muitos momentos de uma crise que lhe é constitutiva, na medida 

em que todo ele assenta na suposição de que as mulheres (ou o feminino) não são apenas 

um grupo entre grupos com preferências específicas, mas que a diferença entre homem e 

mulher é em si um incomensurável. Esta diferença apresenta-se em tal medida que escapa 

a toda a possibilidade da mediação da razão pluralista, mesmo que expressões como 

“género” — que denotam realidades socialmente construídas e facilitariam assim um qual-

quer modo político de mediação, tendam apenas a mascarar uma dimensão de diferença 

(que se exprime com a palavra ocultada “sexo”) talvez não mediável porque assente numa 

estrutura já-lá anterior e irredutível a todo o cálculo da preferência política (e a que pode-

mos chamar biopolítica). Assim, a política da identidade, de que o feminismo foi um caso 

especial, não apenas supõe uma diferença, o que, em si, não seria incompatível com o 

pluralismo, mas uma diferença de tal molde que se torne imune a qualquer mediação ope-

rada através da racionalidade da preferência. É que a identidade não é uma preferência e, 

nessa medida, ela comporta, inclusivamente, uma racionalidade específica, também ela 

incomensurável, e totalmente identificada à experiência constitutiva inapreensível por 

quantos carecem da mesma qualificação identitária. Se as preferências reconhecidas pelo 

pluralismo político podem ser objecto de deliberação por qualquer cidadão, e são, por isso, 
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deliberativas, a identidade — para tudo dizermos, o ethos — é essencialmente confessio-

nal ou monológica, e portanto, na medida em que o locus da sua autoridade não é a facul-

dade da razão, indeliberável. É que a identidade, em suma, só a partir de si mesma se pode 

autorizar.   

 O conceito da identidade, e a reformulação de uma política plural que ele envolve, 

subsume-se inteiramente no conceito de diferença com que a tradição filosófica moderna, 

em particular após Hegel, associou a crise do processo histórico. A teleologia da História 

consiste precisamente na superação da “diferença”. A diferença é assim a estrutura da 

existência histórica, e portanto, uma estrutura de falha continuada a ser redimida no final 

da História. É neste contexto que o conceito de identidade subsume uma defesa da diferen- 

ça como insubsumível ou inabsorvível numa lógica do Todo (melhor, do saber absoluto): 

a identidade permanece intransigentemente ela mesma, declarando-se independente de 

qualquer lógica “desumana” da história. Mas a contrapartida desta generosa instransigên-

cia é a confidência de que os padrões da acção e pensamento humanos não são objecto de 

mudança a partir do seu exterior (ou de absorção nele). Por outras palvaras, a identidade é 

uma magnificação da experiência da imitação, que se vê assim definida como um impulso 

contrário ao da totalização, quer dizer, da superação e do rompimento do círculo da 

imitação.    
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III 
A POÉTICA E A DESCONEXÃO DO MUNDO ÉTICO 

 
 

This unchangeable identity of the person, though 
disclosing itself intangibly in act and speech, 
becomes tangible only in the story of the actor's 
and speaker's life; but as such it can be known, 
that is, grasped as a palpable entity, only after it 
has come to its end. 

 Hannah Arendt, The Human Condition 
 

 1  Passado ou possível 
 
1. No primeiro capítulo, ecoámos a tese heideggeriana de que, de Sófocles a Aristóte-

les, se teria produzido uma modificação na essência da verdade e a perda cognata de uma 

estrutura originária de habitação humana do mundo. Era a tragédia, como dizer próximo 

ou afluente do aparecer, que preservava essa estrutura, mas a modificação no regime da 

verdade e a constituição disciplinar da Ética teriam impossibilitado o reconhecimento do 

que originariamente se jogava na tragédia e, desse modo, dissolvido tal proximidade. Hei-

degger, medindo a distância entre duas faces do morar humano, a trágica e a epistémica, 

lembrava que, como charneira dessa distância, era em torno do aristotelismo que revol-  

viam as determinações de que o actual destino do mundo pudera emergir. Só por isto, 

seriam facilmente antecipáveis as razões pelas quais, iniciando o nosso envolvimento com 

a tragédia clássica, incorporar aqui uma leitura da Poética, justificando-a com esse interes-

se suplementar e exorcizando assim, providencialmente, o fantasma da frivolidade que 

assombra a inclinação (se não for mera compulsão) para ler os textos já lidos por toda a 

gente. A esta luz, recolher-se-ia na Poética, como texto sobre a tragédia, a apropriação do 

antigo ethos pelo novo logos, e a Poética, dando testemunho de si mesma, daria teste-

munho, ao mesmo tempo, e como efeito textual primário, da perda de primordialidade da 

mundividência trágica. Na abertura deste foco heideggeriano, assistiria assim à Poética 

um carácter inaugural — mas não inaugural no sentido que lhe reconhecem, por exemplo, 

os Estudos Literários. Com efeito, sobrepondo-se ao carácter paradigmático que, do ponto 
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de vista da crítica literária ou da teoria dos géneros, lhe confere todo o seu valor, oferecer-     

-se-ia a Poética como a instância eloquente de uma obliteração em que, por sê-lo, mais se 

deixa ler o que nela é encoberto, em que, respectivamente, a notação do ethos trágico mais 

se denunciaria no seu reducionismo epistémico. Preservando essa lembrança, em particu- 

lar na forma criptomnésica que as suas preocupações normativas ou classificativas ainda 

deixariam entrever, a Poética seria o texto em que a comunidade trágica, a comunidade 

daquele ethos, surge já na remota apresentabilidade que lhe é conferida pelo novo disposi-

tivo epistémico, mas ainda, possivelmente, na fidelidade indisfarçável às suas determina-

ções originárias. É que, se a obra de arte for um modo elementar de pensamento, como 

pensava Heidegger, ela estará, na medida deste elementar, condenada a dizer a verdade. A 

verdade que ela diz não é uma determinação interna ao regime referencial do seu dizer, 

porque ela não é denotação; é antes aquilo que nela se transporta como sentido realizado, 

tal como no corpo, por exemplo, se transporta a doença ou a paixão, quando ele as sofre: a 

verdade é a sua substantia secunda. Por essa razão, mesmo no contexto da sua apropriação 

epistémica, i.e., da sua obliteração, seria sempre válida a expectativa de que algo da verda-

de da tragédia permanecesse intacto e à disposição do olhar arguto.117  

 Infelizmente, a perda que há para trás (do ethos trágico até à fixação epistémica da 

Poética) não é talvez comparável à perda que há para a frente (da Poética até nós), e é 

decerto menos apta a remeter o intérprete a um papel meramente decorativo. É que, se a 

Poética esqueceu, a perda que nos separa dela é tão grande que a identificação do como e 

do quê desse esquecimento já se tornou, para nós, parte do que é impensável (e, nesse sen-

tido, a perda que há “para a frente” bem poderia ser remetida à cláusula do esquecimento 

do esquecimento). Quanto à perda que há para a frente, a perda que nos é próxima, dire-

mos que ela diz respeito ao próprio objecto da Poética (o que implica, em modo subordi-

nado, a perda do verdadeiro lugar sistemático da Poética no corpus aristotélico). No que 

se segue, tentaremos a aproximação a esse objecto perdido. Julgaremos ver, na sucinta 

crueza do tratado de Aristóteles, o esboço daquela comunidade que, no mesmo dia e à 

mesma hora, se dispunha simultaneamente à frente do palco e em cima dele.  

                                                
117  Parafraseamos (ou ironizamos) aqui um argumento que vimos expendido em MCNEILL: 153ss.  
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2.  No que diz da tragédia, observa-se em Aristóteles, se o colocarmos na incidência 

prismática do precedente platónico, uma singular tranquilidade de tom. Nada é mais estra-

nho ao pequeno tratado Da Poética do que o furor agónico com que Platão impugnara a 

arte dos tragediógrafos. Trata-se de um texto sucinto e dogmático: menciona títulos e 

autores, diz-nos como são as tragédias, avalia o certo e o errado na manufactura e mune 

liberalmente os poetas com os precipiendi modi com que podem beneficiar a sua arte; é 

avesso a análises detalhadas e quase decepcionante na sua concentração em aspectos for-

mais, como a intriga e a dicção; e não menos no intuito didáctico, em fidelidade ao qual 

incorre, num ou noutro aspecto, em certa compulsão classificatória que terá feito o deleite 

dos estudos literários, mas que, comparada com a crítica fogosa do Mestre — que falava 

como um rival — dir-se-ia atestar o prosaísmo e estreiteza de ambições do Estagirita, que 

fala como um juiz.  

 Isto nos dirá uma percepção fruste da Poética. Tal percepção, que conhece larga ins-

crição doxográfica, dever-se-á ao facto de essa obra, aparentemente, decepcionar todas as 

solicitações fundadas na expectativa de uma determinação do trágico. Esta expectativa é 

sobredeterminada: ela exprime talvez o preconceito que só consente o acolhimento temáti-

co da tragédia num texto filosófico com reconhecimento de uma estrutura da onticidade, 

de que é hábito decorrer, por exemplo, uma distinção entre o trágico (como categoria apta 

a exprimir uma estrutura constitutiva do mundo ou do humano) e a tragédia como género 

cénico simpliciter.118 Quando Aristóteles afirma, ilustrativamente, que «de uma qualquer 

epopeia se pode retirar várias tragédias» (Poet., 1462b 4-5), não parece, de facto, querer 

destacar do género cénico uma qualidade nómada ou uma essência que se pudesse retro-

gradar, constatando, por exemplo, o seu rasto ou presciência na epopeia; pelo contrário, 

apenas refere que a epopeia, sem que a sua autonomia genérica se deixe perturbar, é de 

onde acontece extraírem os poetas trágicos as suas histórias. O exemplo é representativo 

de que, no único texto da época clássica inteiramente consagrado à tragédia cénica, não se 
                                                
118  A associação da tragédia a um conteúdo humano universal ou metafísico terá gerado a ideia de que 
Aristóteles não seria o melhor guia para o significado do drama trágico; cf. ELSE: «A tragédia nos seus dias 
áureos comportava coisas com que a filosofia de Aristóteles não podia sequer sonhar» (p. 446); ou LESKY, 
que preferia Goethe (1937: 8). Que o que se segue neste capítulo comporta uma apologia de Aristóteles 
passa sem menção especial.  
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encontra o mais ínfimo vestígio daquela hipostasiação ontológica que permitiu, muitos 

séculos depois, falar da idade trágica dos gregos, e o facto constituirá, quanto mais não 

seja, uma indicador de que o trágico ontológico estaria, ou vedado à experiência grega, ou 

tão atavicamente inscrito nessa experiência sob o modo “ingénuo”, na acepção schilleriana, 

que, para o espírito clássico seria fortuito, não apenas resgatá-la em conceitos reveladores, 

mas ainda associar-lhe particularmente os recursos expressivos da tragédia cénica.  

 Porém, nem por um lado a percepção fruste da Poética é comensurável com o extra-

ordinário poder das intuições que comandam a análise aristotélica, cujo menor mérito não 

será o de praticarem a boa e rara virtude de fixarem o óbvio, nem, por outro lado, terá sido 

o contraste com o exemplo platónico pensado na sua significação ampla. Tal contraste não 

pode ser posto simplesmente na conta da proverbial dissidência aristotélica em relação aos 

ensinamentos do mestre. É certo que, em particular no (conhecido como) capítulo XXV, 

uma intercalação de nove curtos parágrafos dedicados à exposição dos princípios a aplicar 

na crítica dos poetas, todos os motivos da crítica platónica são recuperados condicional-

mente para se deixarem neutralizar, segundo o costume aristotélico de rebater o Mestre 

sem chamar a atenção para o facto.119 Mas tudo isto exige ser cristalinamente lido neste 

sentido: que, na passagem de Platão a Aristóteles, a filosofia se achou livre para consumar, 

segundo os meios que lhe são adequados, a absorção não contraditória do saber trágico; ou 

que (dito com mais propriedade), para Aristóteles, uma teoria do trágico — na acepção 

puramente cénica em que Aristóteles a define: como efeito da escolha de uma boa intriga 

— não é tarefa avessa às finalidades da filosofia. Há aqui o consolo, talvez fruste, de que o 

                                                
119  Sob o lema de que «não é uma mesma regra de apreciação que se aplica à política e à poética, nem às 
outras ciências em relação à poética» (1460b13-15). Quer isto dizer que, por exemplo, a ignorância de 
Homero em relação à ciência do Estado (Rep., 599) não pode significar uma inculpação da arte poética. Dis-
cordamos pois de SERRA: 130, quando afirma que na Poética não se encontra a «mínima sombra» de uma 
discordância explícita com o Mestre. Cf. NUSSBAUM: 388, que vê na Poética «um texto conscientemente 
anti-platónico», ou ELSE 1986: 69, que vê na Poética uma réplica ao ataque platónico à poesia. Entretanto, a 
composição tardia do Livro X da República permite entendê-lo como a réplica à réplica aristotélica; e a alu-
são ao estilo prosaico de Aristóteles parece presidir à seguinte passagem: «Concederemos decerto aos que 
amam a poesia, mas que não são poetas, que a defendam em prosa, mostrando não só como é agradável, mas 
também útil para os Estados e a vida humana» (607 d-e) (a magnanimidade de Sócrates, no entanto, é logo a 
seguir desfeita com a versão final da teoria da mimesis, que articula a réplica à répllica).  
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trágico está pelo menos presente sob a forma daquilo que não é estranho à filosofia. Se, 

por um lado, estas exigências internas a uma continuidade da filosofia perante si mesma 

bastam a dar conta das suas mutações, ínfimas que sejam, cabe ponderar, por outro lado, a 

que ponto o declínio histórico da representação cénica e do festival trágico, bem como a 

sua perda de ascendente sobre a vida da polis na época de Aristóteles, que fala sobretudo 

no passado, não terão favorecido este desenvolvimento, e se o reconhecimento de uma 

dignidade filosófica nas preocupações dos poetas trágicos não teria suscitado a necessi-

dade de não as deixar abandonadas ao que já se fazia sentir como uma espécie de orfanda- 

de cívica da poesia. Neste sentido, a Poética, ao reintegrar sem polémicas ardentes a tragé-

dia na cidade — i.e., ao conceder à poesia que regressasse do seu exílio, para vir ampliar e 

enriquecer o “político” — prestaria a sua homenagem ao gesto filosófico conhecido como 

“realismo”. A tranquilidade de Aristóteles revela a extinção do escândalo que a tragédia 

representava para a politeia filosófica, mais precisamente, para a ordenação do mundo e 

da experiência visada na filosofia, que já não reconhece na tragédia o motivo de uma 

disputa de primazia.  

 Nesta concessão de direitos especiais àquilo que existe decifra-se decerto a especifi-

cidade da coordenada aristotélica. Quando, porém, nos deparamos com a congruente atri-

buição, assídua dos compêndios, da nota realista à filosofia aristotélica, nunca vemos satis- 

fatoriamente esclarecido o sentido dessa atribuição. Em princípio, ela não se deixará eluci-

dar senão no quadro de uma intenção contrastiva que deseja apreender a diferença introdu-

zida por Aristóteles na natureza da sophia. “Realismo” quererá dizer que, em Aristóteles, 

ao contrário do que ocorre em Platão ou no Pitagorismo, o saber deixa de ser um instru-

mento terapêutico para chegar à realidade e se torna, ele próprio, um produto da realidade. 

Entender esta noção de uma sophia como produto da realidade é entender que o que ela 

constrói não é uma ciência da realidade, mas a própria realidade da ciência: melhor, a 

ciência como realidade, como resultado e não como instrumento, como realidade apreen-

dida no trabalho, no quotidiano, na linguagem e na vida, no modo do que mais tarde será 

redutoramente pensado sob a forma dos pragmatismos, das morais e das políticas. Assim, 

embora o aristotelismo pudesse ser pensado, alguma vez, como uma filosofia do Ser — na 
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Escolástica cristã, por exemplo —, ou como a instituição do seu esquecimento, como em 

Heidegger, ela consagra-se verdadeiramente como uma filosofia, como se diria mais tarde, 

do Espírito, quer dizer, como reunião do logos, como o conjunto das determinações daqui-

lo que é enquanto que é pensável. Assim, não é Aristóteles um pensador da ciência senão 

enquanto ela se identifica com uma razão ponderada, não segundo uma crítica do seu uso, 

mas das estruturas reais em que está radicada. E ela está radicada, para tudo dizer, na 

Caverna; e está aí ocupada, de resto, com a reconstrução dela, como a pedagogia aristoté-

lica de Alexandre Magno deixa intuir.   

 Ora, a intenção realista não pode interditar a tragédia pela razão de que também ao 

logos trágico assistem os direitos especiais daquilo que existe. Mas existe onde? Na medi-

da em que é uma lição que religa a audiência com a personagem trágica, esse logos per-

manece na imanência da cidade-caverna. Talvez seja esta mesma percepção que um Platão 

tardio, bastante depois da redacção e difusão da Poética, e decerto na absorção plena do 

seu sentido, acolhe numa passagem das Leis que, embora empenhada em mostrar que a 

opinião do Mestre a respeito dos poetas não terá mudado grandemente, acrescenta, porém, 

à antiga disputa certa nota discrepante cujo significado convirá observar:   

E se alguns desses graves [spoudaiôn] poetas, tragediógrafos, como são chamados, vies-
sem até nós e dissessem: “Ó estrangeiros, poderemos ou não ir até à vossa cidade e levar 
connosco a nossa poesia? Que disposição é a vossa a este respeito?” Que responderíamos 
a esses homens divinos? Creio que a nossa resposta deveria ser: “Excelsos estrangeiros, 
também nós, segundo a nossa capacidade [kata dynamin], somos poetas trágicos, e é 
melhor e mais nobre a nossa tragédia; porque o nosso estado [politeia], como um todo, é 
uma imitação da vida mais bela e excelente [mimésis toù kalliston kai ariston bion], a 
qual, com efeito, afirmamos ser a verdade mesma da tragédia. Vós sois poetas, mas nós 
também, a braços com as mesmas rivalidades e antagonismos no mais belo dos dramas, o 
único, segundo a lei verdadeira, dotado do poder de aperfeiçoar. Não julgueis, portanto, 
que vos deixaremos erguer na ágora o vosso palco, para fazerdes soar as belas vozes dos 
vossos actores, falando por sobre as nossas, nem permitiremos que arengueis aos ouvidos 
das nossas mulheres e crianças, ou das gentes comuns, acerca das nossas instituições, em 
linguagem diversa da nossa e, com muita frequência, em tudo oposta. Porque será louco 
o estado que vos conceda tal permissão, sem que os magistrados antes determinem se a 
vossa poesia pode ser recitada e se se encontra ou não apta à publicidade. De modo que, 
ó filhos e rebentos das Musas mais doces, antes de mais, apresentai as vossas canções 
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aos magistrados, para que as comparem com as nossas; se forem idênticas ou melhores, 
ceder-vos-emos um coro; se não, meus amigos, de modo nenhum (Leis, 817a-d) 

Por que razão continua a história a vingar-se dos poetas? Porque a sua imitação é insufici-

ente, não é uma imitação segundo a verdade. Mas aqui há uma modificação substancial 

em relação à República. A verdade que falta à imitação não se reporta a uma acção mode-

lar, mas à praxis concreta da cidade. Significativo é decerto o reconhecimento de uma 

“verdade da tragédia” como mimesis da vida “mais bela e excelente”; e também a declara-

ção de que, no acordo desse objectivo, a política se constitui na superação da tragédia. Já 

aqui não está em causa a irreconciliação entre a tragédia e a vida do Estado; ao contrário, 

os poetas são deixados à porta da cidade na medida precisamente da profunda identifica-

ção da sua matéria com a vida da cidade. Ao estado verdadeiramente político, o poeta trá-

gico já nada tem a dizer, porque esse estado é já a realização em primeiro grau da verdade 

trágica. A vida da cidade está de tal modo impregnada das “mesmas rivalidades e antago-

nismos” que à mimesis trágica já não é dado cumprir os seus fins. A cidade política já não 

estaria em condições, por assim dizer, de se deixar cumprir no espectáculo, e todo o reen-

vio cénico a que pudesse emprestar-se constituiria uma pobre reiteração de si mesma. Só o 

político aproveita agora como formulação pertinente do princípio trágico. Se estivermos 

certos, isto diz algo do alcance da Poética. A recolha do logos trágico, objecto da Poética, 

é imediatamente recolha da política; é em função da sua reposição na cidade que a tragé-

dia pode reinscrever-se por fim no conjunto dos meios politicamente qualificados.  

 Porém, a disputatio dos mestres clássicos centra-se, desde logo, numa questão mais 

restrita: a da mera possibilidade de uma poética. A concepção platónica de que não é o uso 

da razão que conduz o poeta à composição dos seus poemas, nos quais apenas se acolhem 

aparências desprovidas de ousia, é já a interdição de qualquer tentativa de formulação de 

uma arte poética considerada como técnica geral do efeito produzido; para Platão, o trági-

co não fôra mais que uma subcategorização do político ou do teológico. Mas a composi-

ção de um tratado poético por Aristóteles, tão concentrado nas questões do fazer técnico, 

impugna suficientemente a posição platónica e corrobora só por si a percepção de um 
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valor epistémico da poesia.120 

3.  O esforço de demarcação em relação à tese platónica é principalmente constatável 

em 1448b, com a rejeição da doutrina da originalidade poética na theia moira e a radica-

ção do desejo de imitar, causa da poesia, no que é congénito ao homem. Que este desejo 

de imitar seja susceptível de redenção filosófica, é o que o Estagirita afirma em 1451b, ao 

introduzir um topos que se tornaria clássico, o da comparação entre a poesia e a História, 

que torna evidente a supremacia dos valores de conhecimento próprios da primeira:  

                                                
120  Do que resulta, como implicação directa, a interrogação do estatuto epistemológico da Poética, pro-
blema cuja recuperação é devida ao filósofo brasileiro Olavo de CARVALHO (cf. Aristóteles em Nova Pers-
pectiva: Introdução à Teoria dos Quatro Discursos, Rio de Janeiro, 1997, cap. 1. Mas Carvalho omite o pre-
cedente tomista, que aqui agregamos). Esse problema decorre da classificação das obras de Aristóteles. Tal 
classificação, de que decorreu a ordenação matricial do saber de que a episteme ocidental é o legado, deve-se 
a Andrónico de Rodes, que, no séc. I a. C., promoveu a recolha e edição conjunta do corpus aristotélico (até 
então disperso ou desaparecido). Fiel à concepção aristotélica da divisão das ciências, Andrónico agrupou os 
manuscritos em obras introdutórias (ou lógicas), teoréticas, práticas e técnicas (ou poiéticas). A Poética e a 
Retórica foram remetidas ao grupo das obras técnicas (talvez por falta de outras que exprimissem evidente- 
mente esse critério). Os dois tratados de Lógica (os Analíticos, Primeiros e Segundos), o livro de Dialéctica 
(os Tópicos), além das duas obras sobre a linguagem e a sua relação com o pensamento (as Categorias e o 
Da Interpretação), foram compor o Organon, o conjunto das obras lógicas ou introdutórias. Ora, a inclusão 
da Poética e da Retórica no conjunto das obras técnicas, excluindo-as, por exemplo, do Organon, não parece 
livre de reparos. Esta impressão é suscitada por um trecho dos Comentários aos Segundos Analíticos (I, 1, 1-
6) em que Tomás de AQUINO distingue os quatro graus ou divisões da lógica (de que terá tido conhecimento 
por intermédio de Avicena) e os ordena hierarquicamente do mais certo (analítico) ao mais incerto (poético). 
Esta ordenação é bastante a promover a concepção de uma doutrina aristotélica da unidade do discurso e, 
desse modo, a lançar uma luz suplementar sobre a Poética. O doutor angélico sugere assim uma hierarquia 
(a cujos graus corresponderiam respectivamente a Poética, a Retórica, os Tópicos e os Analíticos), estipula-
da como unidade das quatro espécies do discurso, ordenadas numa escala de veracidade crescente. Assim, o 
discurso poético versa o dynatos, o possível, suscitando a captação daquilo que é presumível (eikástikos, de 
eikasia, imagem, conformação...); o retórico terá por objecto o pithános, o verosímil, e por meta a produção 
de uma crença (pistis) que supõe, para além da mera presunção imaginativa, a anuência da vontade, influen-
ciada por meio da persuasão e orientada a uma decisão. À produção poética de uma eikasia, da qual não 
decorre consequência prática, corresponde, na retórica, a criação de uma situação no reino dos factos. Já a 
dialéctica (ou peirástica) não veicula crenças, antes as submete a prova e a objecção, para medir-lhes a pro-
babilidade segundo exigências superiores de racionalidade. O discurso lógico ou analítico, por fim, partindo 
de premissas certas, chega, pelo encadeamento silogístico, à demonstração (apodêixis) da veracidade das 
conclusões. Eis então a escala de credibilidade crescente: do possível para o verosímil, deste para o prová-
vel e daí para a certeza apodícitica. Possibilidade, verosimilhança, probabilidade e apodêixis seriam, pois, os 
conceitos sobre que se erguem as quatro distintas, mas interdependentes, ordens do discurso. Cada um dos 
conceitos está reportado a uma expressão diferencial de intuitos humanos; na ciência deles está incrustada 
toda uma filosofia integral do logos (ou, como diríamos hoje, da cultura). Embora aprovemos esta síntese, a 
interpelação que fazemos da Poética deverá libertá-la para outra área de relação, porque a tomemos, em 
particular, como um capítulo extraviado da Política ou da Ética a Nicómaco. 
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A poesia é algo de mais filosófico e mais sério que a História [dio kai philosophôteron 
kai spoudaioteron poiêsis historiês121 estin], pois diz [legei] a poesia principalmente o 
universal [kathoulou] e a história, o particular [hekaston: o “cada um”]. Por “dizer o uni-
versal” entendo eu atribuir [a um indivíduo] ditos e acções [legein ê prattein] segundo a 
verosimilhança e a necessidade [kata to eikos ê to anankaion], como convêm a essa natu-
reza; e assim procede a poesia, ainda que dê nome aos seus personagens; particular, pelo 
contrário, é o que fez Alcibíades ou o que lhe sucedeu. (1451b 5-11)  

Resgata deste modo Aristóteles a imitação poética, restituindo-lhe a faculdade cuja ausên-

cia Platão deplorava: a faculdade de conter e exprimir o universal, o kathoulou. É em fun-

ção dessa faculdade que o mesmo Alcibíades, por exemplo, pode ascender ao conheci-

mento do que por necessidade lhe convém e, assim, ao conhecimento da sua natureza, do 

que na verdade se dá o caso de ser. Mas na designação da História, esconde-se aqui a mais 

vasta percepção de uma praxis da cidade (ou da Caverna). A diferença em relação ao 

Platão do Timeu é que a tónica modelar é aqui atribuída à imitação poética e não à praxis 

histórica (ou da cidade). Esta última é destituída de um potencial modelar porque (como 

veremos) em nenhuma parte oferece garantia de felicidade ou infelicidade, é incompleta. 

O carácter modelar da mimesis poética reside em que ela antecipa aquilo que nenhuma 

praxis urbana pode oferecer: a manifestação do possível. Evoluiu-se assim no interior de 

três posições sobre a relação entre a mimesis poética e o destino da cidade:  

 1) a de Platão, na República: há um regime geral de mimesis, que inclui a prática da 

cidade, cuja falta ao critério modelar da verdade condena igualmente a poesia, modelo his-

tórico da sua reprodutibilidade; 

 2) a de Platão, no Timeu: a prática da cidade política, que é uma poiesis da lei, já não 

se inscreve num plano mimético, mas possui para toda a prática mimética (e.g. a dos 

poetas) um potencial modelar;  

 3) a de Aristóteles, na Poética (e, como veremos, na Ética a Nicómaco): nas acções 

da cidade não há nem inscrição mimética nem potencial modelar; este é-lhe acrescido por 

essa forma especial de poiesis, a imitação, sob a forma de uma inscrição do possível.  

 Para esclarecermos esta última proposição, voltemos à tese da superioridade da 
                                                
121  Ἱστοριῆς: “inquérito”, “inquirição” ou o resultado dela. Cf. HERÓDOTO: II. 99.1-2: os logographoi 
exararam as histórias, mas o historiador trata de inquirir e apurar a verdade delas. 
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poesia sobre a História. Pressupõe-se nela, como é óbvio, a distinção prévia dos domínios 

respectivos. De resto, uma identidade de domínio, neste campo, suscitaria naturalmente 

um cepticismo semelhante ao de Tucídides, para quem todas as cautelas devem rodear o 

testemunho dos poetas, em cujas descrições de guerras passadas é impossível confiar.122 

Mas a distinção de domínio, por outro lado, apesar de que πολλὰ ψεὺδοντα άοιδοί, muitas 

são as mentiras dos poetas (West: Sólon, 29), contrariaria a intuição que comandava a 

auto-representação tradicional dos aedos, o que sempre haviam dito de si mesmos. De 

facto, a inspiração de que se serviam (a theia moira) sempre constituira para os poetas 

uma exploração do ente transportadora de conhecimento. A natureza desse conhecimento, 

para sermos exactos, seria menos a salvaguarda da eterna actualidade do Ser, por exemplo, 

do que o resgate da sua caducidade, quer dizer, do que fez Alcibíades ou lhe sucedeu. Para 

as doutrinas poéticas da inspiração, a distinção entre poesia e História é espúria ou insen-

sata. Com efeito, a assistência prestada pelo deus ao poeta refere-se sobretudo ao passado 

(por vezes, ao futuro); nas raras ocasiões em que deseja pronunciar-se sobre o presente, o 

vate não incomoda o deus nem solicita tal assistência. Homero não ousa enumerar o “catá-

logo das naves” de pandas velas que rumaram a Tróia sem antes pedir às Musas o conhe-

cimento do passado123 — e a necessidade de uma invocação é patente nos 266 versos 

subsequentes, que evocam as 29 frotas, os seus chefes e a respectiva origem geográfica; 

nem alude tão pouco Hesíodo à λκεῖα προτέρον ἀνθρώπων, a fama dos homens de anta-

nho, sem invocar a mesma garantia cognitiva, depois de assinalar que a falsidade é o delito 

mais arbitrário que a poesia pode praticar (Hesíodo, Teog.: 27 e 100). Neste aspecto, não é 

sem significado que a mãe das Musas seja Mnemosyne e que, por essa razão, Píndaro 

atribua à memória repetidamente o conhecimento que elas facultam.124 O modo como essa 

                                                
122  Por exemplo, os números que Homero dá no seu “catálogo das naves” (v. nota seguinte) são duvido- 
sos porque «sendo ele um poeta, é provável que tenha embelezado o seu relato» (TUCÍDIDES: I. 10. 3). É que 
o poeta «adorna e magnifica [kosmountes] o seu louvor» e o seu testemunho deixa-se distorcer com o fito de 
«agradar ao ouvido» (ibid.: I. 21. 1). 
123  «Dizei-me agora ó musas, donas de olímpicas moradas/ pois que sois deusas, por toda a parte presen-
tes, e que tudo sabeis / enquanto que nós só ouvimos rumores e nada sabemos /quem eram os príncipes e os 
chefes dos Danaos» (Ilíad., II, 484-7).  
124  «Mas vós, sim, Musas virginais/ sabeis todas as coisas, com favor de Zeus supremo/ de nuvens 
rodeado, e de Mnemosyne, vossa mãe» (PÍNDARO, Péan VI, fr.52f, 53-5) Ou: «Suplico à filha do céu, a de 
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memória se fixa na poesia — o modo como as Musas «insuflam» (enepneusan) a voz 

poética no aedo (ibid.: 31) — não é um dom de clarividência, concepção já tardia para 

cuja fama terá concorrido a lenda propícia de um Homero cego, nem o aedo possui a capa-

cidade de ver o que conta; são as Musas que o vêem directamente, transmitindo à retentiva 

do poeta o conhecimento das coisas vistas; a memória é a moira do poeta — não uma 

faculdade psíquica, mas um bloco de conhecimento que também compreende os requisitos 

técnicos da sua reprodução: o sistema de fórmulas, de epítetos, de grupos de palavras com 

que ele articulará as unidades da sua obra. É com essa dispensa cognitiva das musas que 

ele pode compôr a narrativa do passado; e é de uma tal dispensa que, na cultura rapsódica 

ou oral da poesia arcaica, procede a autoridade pragmática do poeta, a autoridade sobre 

um auditório que decidiu aquilo que quer conservar como passado próprio e que espera do 

poeta que o diga (estamos ainda longe de uma concepção formadora do testemunho 

poético, que não poderia prosperar senão com prejuízo da premissa, até aí inquestionável, 

de uma objectividade do passado). Quanto às finalidades do canto do passado, mais de 

uma poeta as enunciou, e até o maior de todos, pela boca de Diótima, se limitou, nesse 

aspecto, a reiterar o adquirido cultural: «Pondo os olhos em Homero, Hesíodo e os outros 

grandes poetas, qualquer um, em vez de anelar uma prole humana, é levado a invejar os 

filhos que eles deixaram à imortalidade da glória e do renome, a mesma que estes últimos 

para eles adquiriram» (Platão, Banq., 209d-e). Na medida em que ao poeta é legada a 

memória que imortaliza a glória dos homens, ele torna-se partícipe dela.  

 Ora, não são diversos os fins que orientam as inquirições de Heródoto, que ele  

torna patentes [apodexis hêde] na esperança de resgatar da obsolescência a memória do 
que veio a ser por obra dos homens [ta genomena ex anthrôpôn], e assegurar que as 
grandes e admiráveis obras dos Helenos e dos Bárbaros recebam da glória [cleos] as 
recompensas devidas; e, além disso, exarar as razões [aitíen] dos seus pleitos (Heródoto: 
A 1-6).  

A inquirição histórica, para Heródoto, segundo se colige, não significará tanto o desvenda- 

                                                                                                                                             
formoso peplo, / a Mnemosyne e suas filhas, as Musas,/ me concedam feliz engenho. Porque cegas estão as 
almas dos homens;/ sim, cega a daquele que, sem as Virgens do Hélicon/ com sabedoria mortal explora da 
arte a senda profunda» (Péan VIIb, 10-15). No mesmo sentido, PLATÃO, Eut., 275c; Teet., 191d.  
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mento do passado factual, do que já não está presente, como a preservação dos feitos; será 

menos a pesquisa de um passado obscuro do que o reconto, tanto quanto possível incon-

troverso, do que todos souberam que aconteceu, que desde o início se apresentou como 

extraordinário, e que não estamos destinados a ver segunda vez. Mas à possibilidade poéti-

ca, pelo contrário, assiste uma determinação de recapitulação. É essa vantagem que a torna 

mais filosófica. É a esta possibilidade de recapitulação que corresponde aliás o kathoulou, 

que a Escolástica cristã traduzirá como universaliter.  

4.  A distinção de domínio da História e da poesia conhecerá uma ampla posteridade 

nos Estudos Literários (a posteridade de um locus communis); mas não terão sido talvez 

aqueles estudos conscientes do modo como essa distinção se especifica epistemicamente 

segundo o procedimento relativo: o dizer o cada um (o hekaston), por um lado, e o dizer o 

universal (o kathoulou), por outro. Para se compreender esta distinção, a comparação da 

mnemê com a phantasia, no Da Memória (449b-451a), tem um valor indicativo, em parti-

cular para se entender o tipo de aquisição que a História representa para o conhecimento: a 

aquisição de uma profundidade do real. Ambos os termos (mnemê e phantasia), tal como 

os decifra Aristóteles, têm em comum o dizerem respeito à possibilidade de um conteúdo 

perceptivo exterior à própria actualidade da percepção (a aisthesai): pela mnemê ou pela 

phantasia, qualquer coisa, que se caracteriza por não ter lugar no mesmo plano de aconte-

cimento daquilo que é percebido, se inclui na percepção enquanto tal. Mas a mnemê 

possui, em relação à phantasia, uma cláusula distintiva. Por ela se acrescenta ao conteúdo 

perceptivo, referido ao que há, uma retenção daquilo que houve; trata-se, por outras pala-

vras, de uma síntese da percepção com o que está noutro tempo (Met., 981a) e, portanto, 

da preservação na percepção actual do seu próprio desdobramento temporal, ou de cada 

um dos seus instantes (o que significa, por exemplo, a impossibilidade de determinações 

perceptivas permanentemente inaugurais). Uma vez que não existe percepção isenta de 

uma síntese tal, então, nenhuma percepção é neutra quanto à existência do passado; e isso 

acontece, em suma, em função de uma determinação não perceptiva, a que não correspon-

de dado algum, mas que acompanha a apresentação fulgurante de qualquer presente.  
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 Ora, é sob o efeito desta síntese que se constituem, por exemplo, as identidades. Tal 

constituição está decifrada no passo do Livro A da Metafísica que expõe o salto na escala 

do saber representado na passagem da empeiria à technê (981a7-12). Aí comparecem os 

dois procedimentos que caracterizam, respectivamente, a poesia e a História. Declara 

Aristóteles que «da memória nasce para os homens a experiência, pois das muitas memó-

rias de uma coisa se produz a capacidade de uma só empeiria». Assim, lembrar que a 

enfermidade de Cálias foi debelada com tal ou qual remédio e acrescentar a essa memória 

outra memória da mesma coisa (por exemplo, a de que também Sócrates foi assim cura-

do) é revelador de empeiria. Segundo parece, a observação exclusiva de Cálias não é bas-

tante à estipulação de empeiria. Esta só é constituída por reiteração da memória de uma 

mesma coisa, conduta ou acto.125 Sendo assim, qual é o ponto de partida da experiência? É 

uma pluralidade ou reiteração qualquer das memórias de cada coisa: mnêmai toù aûtou 

pragmatos. Significa isto que a operação reiterativa introduz, subitamente, uma diferencia-

ção qualititativa na cadeia do conhecimento. Podemos interpretá-lo deste modo: essa ope-

ração constitui uma “unidade colectiva de produção” de sentido, autonomizada de cada 

um dos items ou memórias a que é relativa. Mas isto não é senão a espécie de transcen-

dental capaz de assegurar a possibilidade de uma fenomenologia, mais precisamente de 

uma physis, pois o que chamamos physis é, deste ponto de vista, segundo podemos inter-

pretar, a projecção resultante de uma homogeneidade de memórias.  

 Mas nem este ponto de vista da empeiria, como constituição mnémica, nem a physis 

dele projectada, são ainda capazes de prescrever uma perspectiva do futuro, daquilo que 

irá ser percebido e memorizado. Esta perspectiva já corresponde a uma segunda mutação 

qualitativa da escala do saber. Até agora, para uma assunção da empeiria, bastou a reten-

ção de que, para Cálias, quando doente, tal remédio foi de proveito, como também para 

Sócrates e muitos outros um por um (hekaston). Mas a assunção cognitiva que confronta 

todos esses cada um com um eidos único (por exemplo, que a todos os fleumáticos ou 

sanguíneos aproveitou esse remédio, esperando-se legitimamente que, no futuro, venha de 
                                                
125   Permanece informulada a questão: como pode a reiteração de uma mesma memória modificar a 
inscrição cognitiva da coisa memorizada? Ou: quantas memórias são necessárias? A partir de que ponto se 
pode dizer que se tem a experiência do memorizado?  
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novo a aproveitar), isso já é próprio da technê. O sentido desta comparação é o de que a 

abertura da escala do conhecimento para além da empeiria é realizada pela universalidade 

do exemplo; mas tal universalidade, que confina a empeiria, abre-se para além dela como 

perspectiva do futuro. Ora, a esta abertura corresponde o kathoulou. No Da Interpretação 

(17a 39-40), afirma-se do kathoulou que é epi pleionôn pephukê kategoresthai: aquilo que 

é de tal modo que pode ser predicado de múltiplos sujeitos; e que é uma metabasis tou 

homôiou, uma transposição do mesmo. Só nessa transposição a perspectiva do futuro se 

torna possível.126  

 Com isto, estamos colocados no interior da mesma escala epistémica que subordina 

a diferença de dignidade ou seriedade da História em relação à poesia. Essa escala, nos 

seus diversos graus de dignidade, encontra-se obviamente ordenada ao seu momento 

máximo: o da sophia. Assim, o carácter mais ou menos filosófico (mais ou menos sério) 

da poesia e da História é uma função da dignidade gnoseológica que lhe é prescrita pela 

proximidade ao cume apoteótico da escala de saber. A empeiria total a que chamamos 

História (isto é, a inquirição total do ente), constituída, como vimos, to kat’ hekaston, no 

seu passo por passo, no seu à vez, seria ainda e sempre insanavelmente imperfeita e não 

filosófica: por outras palavras, ainda e sempre imperfeitamente digna. Em relação à inqui-

rição total do ente, o ganho introduzido pela poesia é que ela faz seu o instrumento que 

abre uma perspectiva do futuro, o kathoulou, quer dizer, que desvela o possível, ou, nos 

termos da Poética, o necessário e o verosímil. Do ponto de vista do universal, é sempre 

possível — é a garantia presente que há do futuro — que Alcibíades diga e faça aquilo que 

lhe convém por necessidade ou versomilhança.127 O universal assegura a verosimilhança 

                                                
126  Aqui, uma segunda dificuldade da construção aristotélica. Como transposição do mesmo, é necessá-
rio que o kathólou (que é introduzido como diferença entre a empeiria e a episteme) já opere como determi-
nação de raíz da empeiria. Com efeito, se a perspectiva empírica só é produzida com determinações repetí-
veis; se, para a repetição de conteúdos, tem de haver determinações comuns; e se não há experiência sem o 
mediador que permite transportar essa determinação para qualquer um dos conteúdos percepcionados, a 
ponto de se dizer que estes se repetem, então é a própria experiência que já subentende um universaliter 
imanente. Com efeito, Aristóteles já devolve paradoxalmente a empeiria como impossibilidade de um uni-
verso nominalista, no qual não haveria memórias do mesmo e todo o conteúdo seria original e sem afinidade.  
127  Fica por apurar se o que sucede a Alcibíades, e não só os seus ditos e acções, também está abrangido 
pela cláusula do katholou, se lhe pertence por necessidade e verosimilhança. Poderíamos formular o proble-
ma sob o ponto de vista de um dilema ontológico. Algo me acontece de que não sou o autor. Não pertence, 
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do futuro. É assim plausível dizer-se que o palco cénico, por exemplo, não se ocupa com 

as coisas que são ou que foram. O seu papel é tomar conta do possível, é estar apto, por 

assim dizer, a todos os preenchimentos com que o possível ou o futuro estabeleçam uma 

relação reconhecível. Nesta determinação do possível não há especial segredo. Sabemos, 

por exemplo, que um certo príncipe Amelothi povoou a historiografia medieval dinamar-

quesa, quer dizer, fez e disse tal e tal coisa inquirida. Mas a sua personalidade universal — 

as determinações do seu possível, o que lhe cabe por necessidade e verosimilhança — só 

no palco isabelino, e já sob o nome de Hamlet, é que pôde ser desvelada. Que significa 

isto? Antes de mais, que a distinção aristotélica não é ocasional, nem meramente analítica 

ou contrastiva; e que não é por acaso que a poesia é comparada à História, pois que, posta 

no palco sob a forma de acções, ela recebe da História uma parcela constitutiva das suas 

determinações. A tragédia não descreve o que aconteceu alguma vez a Alcibíades ou a 

Hamlet, mas o que lhes acontece sempre e reiteradamente (o que quer dizer: doravante). 

No palco, salva-se para o mundo da visibilidade aquela abertura epistémica do seu tema 

que a História (que é sempre uma pequena parte do drama) não chegou a conter. Não che-

gou, mas talvez pudesse: e, enquanto não o faz, persiste a poesia cénica como o vigorar 

desse possível.  

5. Mas de que modo diz a poesia cénica o kathoulou de Alcibíades? Esta questão não 

pode ser elucidada sem remetermos ao lema que Aristóteles repete incessantemente: que o 

drama é essencialmente mimesis praxeos, imitação de acções.128 Ser-se-ia levado a crer 

                                                                                                                                             
pois, ao meu possível. Mas pode-se pensar que o que pertence ao possível, pertence-lhe numa relação que 
exclui a autorização (ética, proairética, etc.). Neste caso, eu teria um destino, pois tudo o que pode acontecer 
é sempre segundo a necessidade ou a verosimilhança do que sou. Nada me pode acontecer, em suma, que 
não esteja de acordo com o que sou. Isto significaria que a expressão do possível prescinde da relação causa-
tiva a que se associa, por exemplo, a responsabilidade.  
128  Poet.,1450a 16-9: «a tragédia é imitação, não dos homens, senão de acções, da vida, e da felicidade e 
infelicidade; pois a felicidade e a infelicidade estão na acção, e a finalidade está na acção, não numa disposi-
ção [subjectiva] [ἡ γὰρ τραγῳδία µίµησίς ἐστιν οὐκ ἀωθρώπων ἀλλὰ πράξεως καὶ βίου καὶ εὺδαιµονίας 
καὶ κακοδαιµονίας. ἡ δὲ εὺδαιµονία καὶ ἡ κακοδαιµονία ἐν πράξει ἐστι, καὶ τὸ τέλος πρ ᾶξις τις ἐστιν, οὐ 
ποιότες]». Também: 1449b 24, 36; 1450a 3, 38; 1450b 2, 24; 1451a 31; 1454a 18. Em 1450a 23-4: «Sem 
acção não pode haver tragédia, mas pode haver tragédia sem ἐθῶν» (ethôn: habitualmente entendido como 
referindo os prosopa, os “carácteres”, mas o sentido aqui é moral ou disposicional: cf. Et.Nic., 1139a31-b5. 
A “infelicidade” deve ser concludentemente distinguida do “infortúnio” (ao contrário do que sugere, por 
exemplo, a tradução portuguesa de Eudoro de SOUSA). A má fortuna aristotélica possui aquele poder causa-
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que a tragédia trata primariamente de carácteres-tipo tornados visíveis pelas suas acções 

(as quais não teriam mais função que a de promover essa visibilidade). Creonte, por exem-

plo, poderia ser considerado como o tipo de governante que insiste numa aplicação infle-

xível da lei, e Antigona, o tipo de pessoa que teimosamente segue a sua própria vontade, 

com total desprezo pela lei. Mas é sob a cláusula de uma precedência lógica da acção que 

a comparação entre poesia cénica e História tem de ser compreendida. Esta restrição é 

comum aos dois domínios na medida em que ambos são organizações de acção. Porém, 

na História, segundo tudo leva a crer, não transparece o modo organizativo da acção 

característico da poesia.129 É só na organização poética da acção de Alcibíades que se diz 

ou se produz o seu universaliter. Aqui, talvez encontrasse a sua oportunidade certa angús-

tia contemporânea muito prendida à autonomia e à afinidade do estético com o singular e 

o irrepetível — em suma, o diarístico —, a que perturbaria esta tensão para o universal 

como um esvaziamento do poético e uma assimilação ao filosófico. Porém, o kathoulou 

não pertence à filosofia. A filosofia é theorein, o modo supremo de aletheuein, e o kathou-

lou apenas diz respeito a uma episteme. Da episteme do kathoulou, como quer que a espe-

cifique a poesia, é dito, não que seja filosófica, mas que é mais filosófica que a História.  

 A determinação a que corresponde essa proximidade é uma questão que a Poética, 

sem chamar a atenção, resolve preambularmente, na discussão inicial sobre o prazer que 

se retira da mimesis. Refere aí Aristóteles que esse prazer se encontra activo desde a infân-

cia. Trata-se do prazer de reconhecimento. Nas brincadeiras infantis, é suposto reconhe-

cer-se, não um sentido ou uma essência real ocultada na apresentação mimética, mas 

precisamente aquilo que se apresenta. O comportamento mimético é um fazer-presente 

que não traz implicado o recurso indispensável a uma determinação de semelhança e a um 

original consabido (que é a medida significativa em cuja comparação assenta a denegrição 

platónica da mimesis na República). «O agrado com que observamos imagens [eikónas]», 
                                                                                                                                             
tivo que vemos glosado por Camões no seu célebre soneto: é assim que, na Et.Nic. (1135b), se distingue as 
injúrias causadas por autochema (infortúnio) das que são causadas pela hamartia; as primeiras são más 
consequências de acções contrárias a toda a expectativa razoável; as segundas, embora não sejam contrárias 
a tais expectativas, também não implicam vício por parte do agente.  
129  E dá-se a pensar (se nos é permitido) o facto de Aristóteles não o lamentar, enquanto que toda a per-
cepção histórica da modernidade talvez se deixa resumir a esse lamento.   
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escreve Aristóteles, «reside em que, por vê-las [theoroûntas], aprendemos e inferimos o 

que cada particular é, por exemplo, que este e aquele são tal ou qual» (Poet., 1148 b15–

17).130 Dizer que o particular se apresenta como tal ou qual significa dirigir a atenção para 

a presença do geral no particular. Mas este “ver” (este theorein) não implica uma interpe-

lação para a forma geral (o kathoulou) enquanto tal. Na apresentação mimética, este uni-

versaliter é “visto” enquanto que no particular, e como que trazido à clareira da apresen-

tação sensível — por assim dizer, trazido ao Ser —, não como ocorreria num acto de pura 

contemplação explícitamente filosófica, como forma pura independente do poder de se 

manfestar, mas aí mesmo constituído como forma dada a um reconhecimento.  

 É porque a acção de Alcibíades, quando poeticamente imitada, é a determinação 

conforme do seu possível, que a poesia se torna mais séria (spoudaioteron) que a História: 

não porque os seus temas sejam mais sérios, mas porque essas acções são traduzidas e 

registadas no esquema da necessidade. Mas que significa aqui acção? Esta pergunta toca 

ao centro problemático da Ética a Nicómaco:  

O princípio [archein] da acção é a deliberação [proairesis] — digo, o que a põe em 
movimento, não aquilo a que tende — e o princípio da deliberação é o desejo [orexis] e a 
razão [logos] dirigida a um qualquer fim [telos]. E por isso que a deliberação não pode 
existir sem pensamento [dianoia] nem sem disposição [ethos]: tal como sem pensamen- 
to e sem disposição não pode existir no domínio da acção a boa conduta [eupraxia], nem 
o seu contrário. O pensamento em si mesmo não imprime qualquer movimento [nessa 
direcção], só o pensamento que se dirige a um fim de ordem prática. Esta última espécie 

                                                
130  Poderíamos mesmo dizer que a representação está em estado de competição com o original, uma 
competição cujo êxito se traduz numa anulação final dessa dualidade. Uma das mais perfeitas ilustrações 
desse ideal é-nos oferecido no Kalevala, o cancioneiro epopaico finlandês. No canto terceiro, o sábio Vaïnä-
moïnen é desafiado por um jovem presunçoso. O desafio versa o conhecimento das coisas da natureza e a 
origem da criação. Joukahainen (o jovem) reivindica a sua parte na criação do universo (no conhecimento 
das essências), o que, em princípio, o tornaria vitorioso. Vaïnämoïnen, então, canta, mergulhando o opositor 
nas profundezas da terra e do oceano (para desfazer o feitiço, que ganha vida própria, o vate terá de cantar 
mais três horas). O presunçoso, para quem o vate actualiza o processo da criação (acto que suspende toda a 
possibilidade modelar) não pode alegar o reconhecimento que relativizaria a sua aflição: o de estar aprisio-
nado numa ilusão mimética. O que Joukahainen experimenta, assim, é a aporia da mimesis como imitação: a 
mimesis de uma criação é uma criação, o que significa que nenhuma criação é mimética (cf. Kalevala, trad. 
Orlando Moreira, Lisboa, 2007, pp. 40-48). O dispositivo é rigorosamente equivalente ao do enigma magis-
tral zen budista que pede ao neófito que diga o som das palmas dadas por uma só mão. O neófito que persis-
ta num incorrecto entendimento (diríamos: não aristotélico) da mimesis, e que responda com imitação de 
sons, está condenado ao fracasso. Será então altura de o mestre responder, suspendendo no ar uma das suas 
mãos. A iluminação será produzida no domínio libertado a partir desse gesto não imitativo (exemplar).  
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de pensamento é também o princípio [do fazer] poético, pois que, na produção [que lhe é 
própria], o artista age sempre em vista de um fim; a produção não é o fim em sentido 
absoluto, mas qualquer coisa de relativo, como produção de uma coisa determinada. Ao 
contrário, na[quela] acção, o que se produz é um fim em sentido absoluto, pois a vida 
virtuosa é um fim, e o desejo tem por objecto esse fim (Et.Nic., 1139a31- b5).  

A ordem de acção aqui comparada à produção poética é, bem entendido, a que é própria 

da vida comum; o sentido da comparação é o de que o princípio de acção que subjaz à 

produção poética é distinto daquele que subjaz à vida comum. Esta distinção, na medida 

em que considera a praxis da cidade impermeável aos objectivos de uma poiesis, aponta as 

suas baterias ao coração da politeia platónica. Na República, com efeito, a construção 

argumentativa da cidade eudaimónica pressupunha a submissão dos assuntos humanos ao 

poder conformador de uma poiesis. Esse poder era válido na parte e no todo. A actividade 

do artesão, por exemplo, ser-lhe-ia prescrita e depois monitorizada. Não apenas tal activi-

dade seria, em si, poiética, no sentido em que estaria ordenada a um fim (a produção de 

um objecto), como também o encadeamento dessa actividade com as suas congéneres e a 

soma dos objectos produzidos estariam, por sua vez, ordenados poieticamente a um reino 

de bens ou finalidades extrínsecas, identificadas com a eudaimonia da cidade. Esse reino 

de fins a mediar pelo trabalho e no qual o platonismo garante a ligação do trabalho à feli-

cidade, comparece transfigurado, por exemplo, na concepção moderna de alienação, isto é, 

de uma desconexão entre o princípio que subjaz à actividade de modelação de formas, que 

reside no produtor, e o telos da actividade, que reside algures num mundo que é indepen-

dente do produtor e no qual o produto é apropriado instrumentalmente numa imanência 

infinita de necessidade e de consumo. Ora, o contraste oferecido pela interpretação aristo-

télica pode ser resumido, justamente, numa devolução da praxis como aquilo em que não 

subsiste a desconexão de archê e de telos e em que a distinção entre meios e fins deixa de 

ser relevante. A praxis, como efeito, é hou heneka, é em nome de si mesma. É verdade que 

a cidade “realista” aristotélica e a sua actividade comum também são regidas por fins: no 

caso, a vida virtuosa. Mas, para Aristóteles, o fim para que se vive, em si, é também uma 

espécie de actividade (e não, por exemplo, um ethos, uma disposição ou idoneidade).131 

                                                
 131   Princípio reiterado na Poet. 1450a18;  Fis., 197b4; Pol., 1325a3, Et.Nic., 1098a16- b21. 
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Diferentemente da actividade da poiesis, da acção que produz obras — quer sejam obras 

de arte ou cidades eudaimónicas —, e da sua ordenação a um reino formal dos fins (eudai-

mónicos ou alienantes), a actividade comum, a praxis, realiza as suas finalidades em si 

mesma. A finalidade que na acção se realiza é o tornar-se virtuosa ela mesma. Toda a 

ventura humana (e, do mesmo modo, toda a miséria) toma a forma de acções. O ethos 

compossibilita a acção, mas é nesta última que acaba por residir a possibilidade de sermos 

felizes ou infelizes (na medida em que sermos felizes é ainda uma actividade). Mas a ver-

dade da proposição inversa, a saber, a de que a acção compossibilita o ethos, está assegu-

rada na afirmação de que o ethos é formado no costume, e de que o costume, por sua vez, 

consiste na actividade continuda (Et.Nic., 1103a15). Tal como é pelo fazer que, nas artes, 

aprendemos a virtude associada, do mesmo modo não é a disposição para a bravura, por 

exemplo, que origina os actos de bravura, senão que aquela disposição é formada pelo 

fazer desses actos (ibid., 1104a 28-b4) (o que sugere o teor não incomum da bravura).132 

Mas estas reciprocidades exigem ser remetidas à sua fórmula ampla: a praxis refere-se a 

uma totalidade vital que não pode acomodar-se a qualquer intenção ou intervenção parti-

cularizadora ou “objectualista”. Ela é, por isso, no seu todo, um ethos.  

 É isto que dá consistência à tese (a um tempo descritiva e normativa, pois que serve 

de critério às melhores tragédias) segundo a qual o drama é mimésis praxeos (e não mimé-

sis êthês, por exemplo). Na tragédia, a prioridade da acção — a primeira e essencial archê, 

«a vida e a alma [psychê] da tragédia» (Poet., 1450a38) — sobre o ethos, é uma homolo-

gação da relação que a Ética a Nicómaco dá como estabelecida na actividade comum. Mas 

esta afirmação pode ser suplementarmente esclarecida pelas considerações relativas ao 

melhor modo de representar a acção no drama, i.e., o melhor tipo de intriga, que Aristóte- 

les exemplifica deste modo: «No Cresfonte [tragédia perdida de Eurípides], Mérope está 

prestes a matar o filho, mas, reconhecendo-o, poupa-lhe a vida; na Ifigénia, o mesmo, 

entre irmã e irmão; e na Helle [obra desconhecida], o filho, a ponto de entregar a mãe, 

reconhece-a» (ibid., 1454a 4-8). Ora, o que distingue estas intrigas é que, aparentemente, 

                                                
132  Do mesmo modo, no drama, «as personagens não agem em imitação do carácter, antes o recebem por 
acréscimo e em razão das suas acções» (Poet., 1450a20-2) — como recebem a sua felicidade ou infortúnio.  
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envolvem uma avaliação defeituosa, uma equivocação das identidades. Significa isto que 

elas não dependem, quanto à sua eficácia, de um vício, pecado, inclinação ou qualquer 

outra determinação moral das personae envolvidas. Necessitam de um agente, mas não de 

que ele seja moralmente qualificado; necessitam, por conseguinte, de um agente que não 

carece de ser definido enquanto carácter. É por isso que, referindo-se ao ethos, pode Aris-

tóteles afirmar que «é aquela disposição [poiotes] que se revela na deliberação [proairesis], 

por exemplo, as coisas que prefere ou evita quando o partido a tomar não é claro» (id., 

1450b 10-11). Esta afirmação autoriza a distinção entre agentes e carácteres na medida em 

que a acção não revela necessariamente o ethos do agente (embora todos os agentes, uma 

vez que são capazes de escolha, possuam ethos, i.e., disposição para preferir ou evitar 

algumas coisas). A acção pela qual Édipo vem a casar com Jocasta, por exemplo, não 

revela a sua disposição moral (o seu ethos-carácter), mas sim outra coisa — uma outra 

coisa que não pertence ao agente, mas que, ainda que de forma monstruosa e inexcrutável, 

pertence decerto à acção. 

 

 2  O homem do meio e a desconexão do mundo ético 

1. A pressão de necessidade que preside à imitação de acções a que se chama drama — 

e que a distingue da História, cujos acontecimentos não mantêm mais relação do que a que 

lhes é conferida pelo acaso (tuchê) (Poet. 1459a 23) —, está, em última análise, ordenada 

a um fim que reveste a forma da felicidade ou da infelicidade. É o que diz Aristóteles 

quando estabelece o requisito de que o herói trágico progrida por passos necessários ou 

prováveis para uma ou outra condição. O drama é a História imitada, mas acrescentada, 

nessa imitação, do liame de necessidade que preside à metabasis (passagem) da felicidade 

para a infelicidade ou vice-versa (Poet., 1451a13; 1450a17; 1452a16-21). O desfecho trá-

gico pressupõe uma inteligibilidade da acção fundada na sua causa e no desenvolvimento 

necessário ou provável dessa causa, a proairesis. Isto supõe uma lei interna do drama; essa 

lei é uma imitação da lei da actividade mundana, mas agregada do seu carácter compossi-

bilitante, i.e., desdobrada na sequência apta a tornar visível a estrutura da própria acção. É 

neste sentido que se dirá que o drama é mais sério e mais filosófico que a História.  
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 É também a revelação desta estrutura que está presumivelmente em causa no interes-

se purgativo do espectáculo trágico. Como definir tal interesse? Esta pergunta é crucial 

porque só ela nos conduz à percepção clara do tipo de homem está no centro do conflito 

trágico. Na Poética, Aristóteles afirma que a tragédia cénica produz um efeito próprio 

(1462a 11), a que corresponde um prazer específico (tragôdias hêdonê) cuja produção 

deve ser o objecto especial do cuidado do poeta (1453b 10-11). Na definição formal do 

género é dito que «a tragédia é uma imitação de acções [...] que, suscitando aversão e pie-

dade, opera a purgação própria dessas emoções» (1449b 24-8); não comparece aqui a 

noção de um “prazer específico”, mas podemos inferir tranquilamente que se trata do pra-

zer associado à purgação. Como um organismo vivo, pois, a tragédia possui uma função 

(ergon) e uma finalidade (telos). A produção das emoções a purgar é parte necessária do 

seu ergon. Na Retórica, define Aristóteles a piedade como uma dor causada pela visão de 

um mal que recai em quem não o merece e que podemos recear que recaia sobre nós ou 

sobre aqueles a quem nos ligam laços de philia (1385b 13-15).133 Assinala depois que a 

piedade é especialmente estimulada na presença de uma vítima de nobre carácter, pois a 

sua inocência, bem como o espectáculo do seu infortúnio (dystuchían), parecem estar mais 

próximos de nós (1386b 5-10). Mas, na Poética, afirma simplesmente que «a piedade é 

suscitada pelo infortúnio daquele que o não merece, e a aversão, pelo facto de este último 

ser um homem como nós» (1453a 5-6, itálico acrescentado). No essencial, o herói é dupla-

mente especificado: por um lado, ele deve ser nobre (spoudaios), por outro, deve ser como 

nós (homôion). Será legítimo assinalar aqui uma perplexidade: com efeito, ser como nós 

não é ser garantidamente bom ou nobre. Apendemos na Retórica, por exemplo, que a 

maior parte dos homens é propensa à maldade, à ganância, à cobardia no perigo e, quando 

a ocasião se oferece, a causar dano ao semelhante (1382b). Aparentemente, pois, o excur-

so argumentativo acaba por oferecer à imitação poética dois objectos distintos e incompa-

                                                
133  Não cremos haver equivalente exacto na língua portuguesa para philia, que concentra os significados 
referidos ao amor familiar, às preferências, à hospitalidade, à amizade e ao amor erotico (o acto de amar 
eroticamente, to éran, é, na Et.Nic. uma especificação de to philein). Por esta razão, embora nos inclinásse-
mos a render philia por “amor” (e não por “amizade”, por exemplo), usaremos sempre o Grego. No que toca 
ao uso aristotélico, cf. Jennifer WHITING, “The Nichomachaen Account of Philia”, in KRAUT: 276-304. Para 
a restituição etimológica e cultural do termo, cf. BENVENISTE I: III, 335-353. 
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tíveis: o homoios e o spoudaios. Aristóteles está neste passo a discutir os modelos de intri-

ga e de personagem mais ou menos aptos a produzir o efeito trágico.134 Os poetas podem 

representar os homens melhores, piores ou como são. Mas as intrigas centradas nos piores 

ou nos melhores são impróprias para a produção de ambas as emoções trágicas; com efei-

to, nem o homem pior que nós, nem o que é melhor que nós, podem suscitar a identifica- 

ção necessária à produção da emoção trágica. Como modelo ideal de intriga, resta apenas 

aquele que envolve um protagonista que é como nós — mas que também é bom. Aristóte-

les, de resto, não perde tempo a nomeá-lo: ele é ho metaxu, literalmente, o homem médio. 

Esta designação refere evidentemente a situação moral desse homem. Mas a completa 

compreensão dessa situação exige que façamos um passo atrás; trata-se de fixar um ponto 

de vista geral, capaz não apenas de devolver essa situação aos seus pressupostos pertinen-

tes, mas, inclusivamente, de nos lançar num dos centros significativo do aristotelismo.  

 No quadro empírico da História (dos acontecimentos ligados pela fortuna ocasional) 

e da praxis, há para todo o agente um enraizamento moral. Com “moral” queremos dizer: 

há uma menção a si mesmo. Não é possível um ponto de vista neutral no acesso ao conhe-

cimento das coisas e dos assuntos humanos. A apresentação do mundo poderia ter um 

carácter anónimo, sem notícia daquele a quem se apresenta, mas essa é uma impossibilida- 

de, menos do mundo que humana. Em cada oportunidade da História, quer dizer, na irrup-

ção pletórica do real, gera-se a solidariedade subjectiva consigo mesmo. Toda a manifes-

tação como que transporta a menção do “si” que a acolhe. No seio dessa fortuna, o “si” é 

de tal maneira que toda a menção é um puro cuidado do que ainda vai haver, do que de “si” 

próprio ainda há a ser. Não se está nunca em indiferença ao que há a ser de si. No passo a 

passo do que acontece, este si está sujeito a uma potência de preenchimento de diversas 

alternativas, que fazem diferença e das quais se é prisioneiro, na medida em que todas se 

referem a um “que será de mim?” Está-se, pois, permanentemente, na encruzilhada de 

diferentes destinos, melhores ou piores, sem, por outro lado, se estar inteiramente jogado 

numa alternativa só. A isto corresponde a obrigação de fazer agulha e decidir o rumo.  

                                                
134  Para a discussão esclarecida deste ponto, cf. ADKINS: 85ss.; e GRESSETH: 315ss. 
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 Na pressão de uma tal obrigação, não existe a possibilidade de uma indiferença ao 

saber. Pode dizer-se deste saber, no imediato, que é um saber lançar-se, orientar-se, viver. 

A aspiração ao saber, ainda que tão só nesta forma, só é crucial porque se está num meio 

em que existe a questão do destino, um problema que assimilamos ao da condução da vida, 

da qual não se é puro espectador. Toda a relevância do saber, deste modo — e ainda que 

nele admitamos graus ou especificidades — se refere à vida enquanto globalidade inegoci-

ável. Na medida em que se é naturalmente sensível à questão de saber viver, uma declara-

ção como a que abre a Metafísica (a de que todos os homens desejam naturalmente saber), 

não tem qualquer mistério. Se o empreendimento de uma vida é total, se está toda nas 

partes de que é a soma, há uma petição de saber que corresponde ao desejo de alcançar, 

para essa vida, o maior bem possível.  

  Ora, é na formulação desta questão que se abre o reino da política. A política é o 

domínio objectivado desta questão (e das suas respostas). Todo o fundamento da política 

está em que o empreendimento de cada um dos si-mesmos não termina daqui a nada. Há a 

morte, mas há sobretudo, porque só raramente ela se apresenta como preocupação imedia-

ta, a representação intematizada com que ela se comunica para produzir o domínio contin-

gente das decisões e respostas morais. Esse empreendimento de si, que abrange um sem 

número de mediações indeterminadamente prolongadas no tempo, é precisamente o que se 

define como aquilo que há de não se morrer. Mas em cada entretempo, em cada inacaba-

mento do que está sempre a ser empreendido, a empresa é total, quer dizer, a relatividade 

de cada instante é uma (cruel) impossibilidade. Não se está, por assim dizer, descansado, e 

mesmo os mais acérrimos projectos de optimização hedónica do presente subentendem 

sempre a angustiante impossibilidade de saber o que vale o futuro. É este desassossego 

que, sem mistério, torna os homens prosaicamente sensíveis à questão do saber. Mas põe-     

-se então outra questão, cuja resposta (se a houver) comportará necessariamente a pressão 

de um esclarecimento sobre o lugar próprio do “político”. Essa questão é: esse saber a que 

somos sensíveis, é todo ele um saber-viver? Esgota-se nisso a pressão de saber? Ou exis-

tirá nela um grau de irredutibilidade à condução da vida, ao devir de si, isto é, ao poder? 
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Mesmo considerado na sua forma superlativa (a sophia), esgota-se esse saber no saber da 

condução da vida ou é, em si, algo mais?  

 À forma de sabedoria relacionada com a condução da vida e com a deliberação 

moral, chama Aristóteles phronesis, o discernimento ou prudência (cf. Et.Nic., Livro VI). 

A questão acima enunciada não visa mais, portanto, que a possibilidade ou impossibili-

dade de reduzir todo o saber à phronesis e, portanto, à busca da felicidade. Ora, a phrone-

sis é um prattein, um fazer (pós prattein, no Grego clássico, era expressão de saudação: 

“como passa?” Trata-se, portanto, de um passar bem, ou da esperança de um passou-bem). 

Afirma-se, na Ética a Nicómaco, que a phronesis aponta ao pros tò eû zen odos, ao viver 

bem no seu todo (1140b); “no seu todo” significa: na finitude congruente de uma vida, 

possivelmente no significado que dela se poderá retirar. É claro que a questão de haver 

relação entre a condução da vida e um saber exterior aos assuntos da vida, ou de apenas 

haver, para as coisas humanas, sabedoria relativa às coisas humanas, não é originalmente 

aristotélica. Terá sido esse, desde logo, o tema central do socratismo. A imagem que, neste 

ponto, exprime a posição socrático-platónica é a do já mencionado metereoskopos, o que 

escrutina o céu e, por isso, se acha apto a conduzir a nave da vida. O desejo de saber 

talvez não se constitua originalmente na sua relação à vida e aos assuntos humanos — na 

forma de uma phronesis. Precisamente, o riso da escrava trácia, segundo o relato memorá-

vel de Platão, é motivado pela exterioridade do saber de Tales em relação aos assuntos 

humanos; trata-se de um saber que está proverbialmente às avessas com o que aproveita 

ao homem (ao homem não aproveita cair num poço, por exemplo).135 Mas esse riso, no 

socratismo, tornando-se sofisticado, impõe um critério. Quando uma pessoa se dedica a 

descobrir os segredos da physis é porque já respondeu à questão de como empregar a sua 

vida (a menos que esteja a inverter as prioridades); e Platão, no Teeteto, afirma que, ainda 

que o conhecimento das coisas humanas não seja possível, é possível, pelo menos, «passar 

                                                
135   Cf. Teet., 173b; também H. BLUMENBERG, O Riso da Mulher Trácia [1987], Lisboa, 1994. A aproxi-
mação aos assuntos humanos, segundo Blumenberg, é o produto de uma conversão a partir do desafecto 
dessas coisas até à preocupação com a política. Caír no poço não é indício, como seria em Heidegger, de um 
estar a caminho da filosofia, senão o seu contrário.  
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(metaballein) para o estado melhor» (167a), i.e., transitar do infortúnio para a felicidade, 

conduzindo-se por um saber.136  

 Esta questão é tratada por Aristóteles no Livro A da Metafísica, que visa a identifi- 

cação da sophia, equacionando-a em função de um interlocutor pressuposto que sustenta, 

precisamente, que a sophia se esgota no papel que o saber tem na condução da vida. Ora, 

para Aristóteles, a posição que reduz a sabedoria à phronesis não tem fundamento. A 

proposição inicial — todos os homens desejam saber — é especificada na tese de que a 

relação aos eidenai não é exclusivamente determinada pela condução da vida, de que 

existe uma irredutibilidade entre a noção de saber e a de saber viver. O interlocutor    

pressuposto afirma que a esfera do saber é phronética, está exclusivamente relacionada 

com as questões da sua aplicação prática (afirma, portanto, que não há no saber qualquer 

instância de indiferença à condução da vida). Aristóteles contrapõe que há uma sensibi-

lidade ao saber que não se deixa absorver numa óptica meramente pragmática, que não 

corre só entre ta anthrôpon prágmata (mas não sem deixar claramente estabelecido o que 

é que no saber é devido ao conhecimento dos assuntos humanos): isto é, uma sensibilidade 

ao saber que não está simplesmente aprisionada numa determinação de destino.  

 No interior da esfera da condução da vida, o saber superlativo, o saber daquele que 

tem a phronesis, é o que conduz ao eû zen, a boa vida (ou a melhor possível). Este saber 

toca os dois raios que se precitam para a circunferência dessa esfera: a ética e a política. 

Embora as consideremos hoje actividades distintas, às vezes sobrepostas, a mensagem da 

Ética a Nicómaco é clara: a política é o ramo de actividade a que se refere o tratado em 

causa.137 É que os assuntos humanos correspondem na verdade a uma única actividade, a 

                                                
136  No corpus trágico, o epítome do phrónon (ou sóphron) não é outro que Tirésias, que define a sua 
ciência como phronesis mântica (EdR, 462), i.e., como técnica de produção do recto juízo (eu phrónon: ibid., 
570), ou recto ajustamento daquilo que permanece obscuro nos produtos do tempo (e que uma expressão 
talvez não muito sóbria designaria mais tarde como “significado flutuante”). É assim também o que, cuidan-
do dos seus limites mantém o acto na medida que lhe é própria e que, por isso, contraria a desmesura ou 
falta de harmonia do acto hybrico. Quem actua com hybris — quem, portanto, não sabe medir-se — não 
pode ser sóphron, está governado por outra espécie de saber, um saber cuja acção está referida ao thymos. É 
assim, por exemplo, que, em EdR: 523, o Coro distingue a conduta por gnomei phrenón da conduta por 
orgei (instinto), colocando-a na mesma relação antitética de sophrosynê e hybris (674).  
137  Cf. também Ret., 1356a 26-7: «[A Ética é] o inquérito a respeito do carácter do que é propriamente 
chamado  política». 
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da política concebida em termos éticos: «afirmamos que o bem supremo é o objectivo da 

política, e esta devota a maior parte das suas preocupações a fazer cidadãos de um certo 

tipo, quer dizer, bons e capazes de actos virtuosos» (1099b 29-32). Mas, se o supremo 

bem é a actividade teorética, que não se deixa reduzir à simples phronesis, não há aqui 

uma contradição (ou, pelo menos, uma inflação das possibilidades da política)? É que não 

se trata, para uma e outra actividade, do mesmo bem. Há o bem próprio da vida política, 

da esfera prática, cujo grau superlativo é o saber da phronesis. A perfeição da theoria e da 

vida filosófica está situada no exterior desta esfera; ela não requer essencialmente a prática 

da virtude moral, não se realiza em actos justos e nobres enquanto dignos de escolha em si 

mesmos (cf. Strauss 1964: 27). Quer dizer, a actividade do sophos é um extremo que não 

está contido no espectro da felicidade ou da ausência dela, o qual só diz respeito à vida 

prática.138 A conexão da praxis à felicidade é-lhe interna. De outro modo, a acção teria 

que procurar um fim que estivesse no exterior de si mesma. O fim e a archê interna da 

acção são o seu bem; a acção articula-se à felicidade como ao seu bem natural.  

 As virtudes morais estão relacionadas com o segundo fim natural do homem, o fim 

relativo à vida em comum. Relacionam-se deste modo: a cidade deve estar ao serviço da 

possibilidade de virtudes morais (Et.Nic., 1095b 30). Assim, o bem supremo da cidade é o 

bem que compete à esfera da actividade prática; e esta actividade distingue-se da filosófica 

(como também da poética) na medida em que, para o homem contemplativo, «o estado 

bom e o mau consiste no verdadeiro e no falso, os quais culminam a sua actividade, uma 

vez que esta é a obra de toda a parte intelectiva, ao passo que, para a parte prática, o bom 

estado consiste na verdade que corresponde ao desejo, ao desejo correcto» (ibid., 1139a 

27-30). Assim, se a deliberação é a causa eficiente da acção, a sua causa formal é o desejo, 

e a causa final o bem ou a verdade que corresponde a esse desejo. Mas, evidentemente, 

esta construção situa o bem da acção por relação à apreensão de particulares concretos e 

circunstanciais para cada homem. As contingências particulares não põem um desafio à 

prática de uma vida virtuosa; ao contrário, a vida virtuosa e o empreendimento de si é que 
                                                
138  O equivalente à asserção de que o homem público ou estadista, para cumprir correctamente a sua 
função, não necessita das virtudes do homem privado (Pol., 1277a 23ss). Nestas virtudes se inclui, por 
exemplo, a virtude dianoética, a do sábio que atingiu o cume do conhecimento.  
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são incompreensíveis no exterior dessas contingências. Para Platão, esta conexão da virtu-

de à vida da cidade não passaria talvez de um meio termo entre a virtude degradada da 

polis e a virtude genuína que só está ao alcance do filósofo. Para Platão, por outras pala-

vras, a virtude e o bem a que corresponde só são objecto do conhecimento que se afaste da 

cidade. O bem humano, o bem de cada um, não pode ser conhecido como bem excepto na 

sua referência ao bem enquanto tal. Só a ideia do bem, e não o bem de cada um no empre-

endimento de si, ainda que se trate do homem discernido, pode constituir o princípio da 

virtude. Não há condução da vida segundo o bem que não seja filosófica. Mas a condução 

da vida para Aristóteles — e a razão do inacabamento epistémico da ética — é a que tem 

em vista o bem prático e a mediação contingente que lhe assiste. Só a contingência é 

essencial para a actualização da eudaimonia ou da kakodaimonia.  

2. Estamos agora em condições de atribuir significado ao ho metaxu, o homem do meio, 

aquele que, sendo igual nós, é, não obstante, bom, o homem da esfera prática que é 

também objecto da mimesis trágica. Trata-se de um homem que, não sendo especialmente 

justo nem virtuoso, e sem o merecer, «se precipita no infortúnio, não em razão da sua mal-

dade, mas de um ou outro erro [hamartia] cometido» (Poet., 1453a 7-9). O homem que 

está destinado a servir de veículo, na tragédia, ao universal da acção que a História não 

pode conter (o homem, portanto, cuja acção é maior que a História), é o homem mediano. 

A preferência dos tragediógrafos por personae de alta linhagem não beligera com esta 

afirmação: a mediania refere a situação moral. Para despertar as emoções trágicas, como já 

dito, o herói trágico não pode ser excessivamente bom nem conclusivamente mau (ou 

pérfido: poneròs). Um homem perverso, caído em desgraça, poderia quando muito desper-

tar a philánthropia, o natural compadecimento em presença do sofrimento. Mas a desgraça 

de um homem imaculado (epieikeis), por seu lado, não poderia satisfazer aquele requisito 

de identificação de que procede a piedade.  

 É sob uma designação diferente que o ho metaxu comparece na Ética a Nicómaco. 

Trata-se aqui do akrates, precisamente o que ocupa a posição intermédia entre o enkrates 

(que corresponderá ao epíeikeis da Poética) e o adikos ou kakos (que corresponderá ao 
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poneròs).139 Uma forma de os distinguir é discriminar os erros ou faltas que correspondem 

à sua situação moral. Estritamente falando, o homem bom, o enkrates, não pode cometer 

qualquer falta, a não ser o atychema (o acto falhado, a falta involuntária); a falta do adikos 

é o adykema, o dolo, causado por paixão ou deliberação; mas a falta do akrates é o hamar-

tema, precisamente o tipo de falta que Aristóteles associa essencialmente ao infortúnio trá-

gico.140 Tanto o perverso como o prudente agem kata proairesin (Et.Nic., 1151a6): a dife-

rença está apenas na bondade e natureza da acção. Mas a particularidade fundamental do 

akrates é que ele age para proairesin, quer dizer, em revés da deliberação. Isto significa 

que, em circunstâncias específicas, ele age em contravenção das intenções morais, que são 

boas (ibid., 1152a16). Note-se aqui que este revés não suspende o primado da escolha 

livre sobre a acção. Apesar das suas consequências não terem sido intencionadas, a acção 

continua sendo voluntária, e o agente moralmente imputável pela falta praticada, que  

                                                
139 Segundo a tipologia tripartida da vida prática moral. Enkrates: o que tem auto-domínio, o prudente 
(phronesin); akrates: sem auto-domínio, o imprudente, mas talvez só o em parte imprudente; kakos ou 
adikos: o perverso ou injusto. Cf. Et.Nic. esp. 1146b22, 1147a14, 1148b2, 1150a19, 1150b29-36. O sophrón 
e o bestial estão excluídos desta escala, que se refere só à vida moral e, por conseguinte, à determinação 
proairetica. Para a distinção entre enkrates e sophrón, cf. ibid., 1151b34ss.  
140  Para a tipologia das faltas, cf. ibid., 1135b11-1136a9. Sobre a hamartia, Poet., 1453a10 e 22. Para 
um termo que só ocorre duas vezes (derivados referem os erros do poeta ou do crítico), é quase atroz a 
massa bibliográfica que lhe é consagrada e que, em geral, se divide entre defini-lo com acepção moral 
(GRESSETH) ou intelectiva (LORD) ou dando a dicotomia como irredutível (STINTON). Mas tal dicotomia 
parece espúria no contexto aristotélico (e clássico), uma vez que, por exemplo, o erro por ignorância intelec-
tiva, que Aristóteles exige para a intriga perfeita, já pressupõe a diferença moral do agente. KIERKEGAARD 
identifica a hamartia sucintamente com a “culpa” (Ou: 111). C. GILL, em contrapartida, considera-a «um 
acto problemático (um lapso) cometido por um homem em geral de bom ethos» (‘The Question of Character 
and Personality in Greek Tragedy’, in Poetics Today, vol. 7, nº 2 (1986), p. 270). SCHÜTRUMPF: 137-156 
proíbe a leitura da hamartia à luz da tripartição da Et.Nic., com o argumento de que, na Poética, ela não 
ocorre analogamente numa estrutura tripartida. Mas suspende o argumento analógico quando remete o 
conceito para a terminologia penal da jurisprudência ateniense, em cuja definição de crime involuntário se 
subsumiria (mas talvez seja mais avisado remeter para o próprio Aristóteles). Para uma visão sinóptica, cf. N. 
SHERMAN, ‘Hamartia and Virtue’, in OKSENBERG RORTY: 177–196. É com a palavra hamartia que o Novo 
Testamento indica o pecado: «aberratio ad scopo, maleficium — In Novi Testamenti semper ethico sensu 
icitur et quidem [...] idem est ac τὸ ἁµαρτάνειν, peccatus, peccatio, quae fit tum omittendo tum committen-
do, tum cogitando et sentiendo, tum loquendo et agendo» (C. L. W. GRIMM, Lexicum Graeco-Latinum in 
Libros Novi Testamenti, Lipsia, 1868, p. 19). Para Agamben, a paráfrase de Guilherme de Moerbeke, o tra-
dutor medieval da Poética e da Política, indica que «[se o] peccatum cómico era caracterizado como turpitu-
do non dolorosa et non corruptiva, a essência da matéria trágica era definida como a transformação da pros-
peridade no infortúnio, não por meio de uma culpa moral radical (propter malitian et pestilentiam), mas 
através de um peccatum aliquod» (AGAMBEN 1196b: 9). (Um peccatum aliquod não fará parte, assim, do 
subconjunto dos peccata que subentendem a culpa moral do agente.)  
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ocorre de muitas maneiras (1114b-30).141 Embora, segundo a proairesis, ele seja um 

homem bom, agindo afinal na contravenção das próprias intenções, ele é, no plano destas 

últimas, semelhante ao akrates, mas como o adikos nos resultados (1150b 29). É o desas-

trado, dir-se-ia; Aristóteles compara-o a uma cidade que possui boas leis mas que não as 

aplica (1152a 20). Não se terá grande dificuldade em reconhecer este homem: trata-se do 

bom homem (diferente, por exemplo, do aristoi) que já encontrámos nas camadas inferio-

res ou maioritárias da cidade platónica ou agrilhoado no fundo da caverna. Já se deixara 

aperceber também na aporia platónica que repetidamente pergunta como pode um homem 

saber o que deve fazer e, no entanto, não o fazer. A sua linhagem talvez não se limite a 

prosperar na Grécia. E suspeitamos que havemos de o reencontrar, por exemplo, em 

Maquiavel, como o representante daquela bondade intermitente a que se opõe a virtú do 

Príncipe, ou em Rousseau, no homem natural a que se opõe a virtude do contrato, e em 

praticamente todos os homens que vivem enquanto Zarathustra não desce da montanha, 

isto é, o homem da felicidade e sofrimento “médios”, o último.142 

 A melhor ilustração do erro do akrates é universalmente conhecida: Édipo escolhe 

casar com uma raínha, mas casa com a mãe. Evidentemente, não o sabe nem o deseja, mas 

é isso que se produz da sua escolha. Que significa aqui a hamartia, o “erro” ou “falta” 

trágica? Desde logo, a decepção calamitosa da intenção, que foi infortunada. O infortúnio 

corresponde (poderíamos dizer) a uma libertação do reino dos fins pela anulação das 

intenções; mas não corresponde, em todo o caso, à negação da proairesis na sua abertura 

de consequência: ainda está no escopo desta abertura, mas de forma obscura ou inanteci-

pada. Porém, a simples existência da falta talvez não baste a lançar a situação trágica; se 

meditarmos, por exemplo, no agrado provocado pela comédia, constataremos que também 

os elixires erróneos, os disfarces propícios e demais consequências incontroláveis de que 

vive a ilusão cómica resultam da decepção das boas intenções e da incontinência delibera-
                                                
141  É claro então que se pode distinguir entre intenções (boas) e consequências (más); mas, se estas são 
abrangidas pela voluntarismo do acto, então não parece haver lugar à distinção entre consequências queridas 
e não queridas. Por vias travessas, por conseguinte, a intenção e a vontade no akrates não acertam agulhas.  
142   «Nós colocamos a nossa cadeira ao meio — é o que me diz o vosso esgar de satisfação — a igual dis-
tância dos gladiadores agonizantes e das cerdas satisfeitas» (Thus Spoke Zarathustra, III. 2, Cambridge, 
2006, p. 135).  
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tiva das personae. O carácter spoudaioteron da tragédia dependerá, antes de mais, da natu-

reza da consequência, do acontecimento potenciado na falta. Ao erro cometido pelo homo-

ios corresponde uma forma de deliberação que esse erro necessariamente exprimirá; mas, 

posto que inantecipado pela escolha, também a excederá. Embora exprima assim, por via 

tortuosa, uma situação do ethos, a consequência desmesurada do erro significará, de algum 

modo, a suspensão da condição ética e, na mesma medida, a sua plena exposição. Na 

mediania do herói e da sua situação ética, abriga-se a potência daquilo que Aristóteles 

refere como megethos, o que tem magnitude, e a que, neste ponto, já temos o direito de 

chamar deinon. Quando prorrompe a magna consequência, a mediania é suspensa e é isso 

que justifica o facto de o herói ser lançado em qualquer coisa de tremendo e extraordiná-

rio, qualquer coisa que é para doxan, sem medida comum com as expectativas que ele (ou 

a audiência) legítimamente associa à sua escolha. A seriedade da situação trágica, a magna 

potentia aberta pela hamartia, depende portanto desta suspensão que o próprio herói, por 

meio da sua falta e em revés das suas intenções, introduz na coordenada conceptual ou 

pática de um ethos.  

3. É assim que qualquer amostra, ainda que escassa, das tragédias remanescentes 

ensina que o herói trágico prova a sua mediania matando os pais ou os filhos, cometendo 

incesto, abjurando a lei, sacrificando impiamente ou devastando cidades. Só com estes 

actos, a que a sua mediania moral perfeitamente o capacitou, ele desperta a mediana virtu-

de da piedade. Ironia à parte, como entender esta paradoxo? No capítulo XIII da Poética, 

Aristóteles pronuncia-se sobre os eventos magnos que as tragédias excelentes retratam e 

faz uma afirmação extraordinária: estes eventos reportam-se à economia doméstica e à 

condução dos negócios da casa. «A princípio», declara, «os poetas contavam as histórias 

que o acaso lhes deparasse, mas hoje as mais belas são compostas em torno de um peque-

no número de casas [ὀικίας]» (1453a 17-19). (Da mesma forma, do prazer que se procura 

no espectáculo trágico é dito que está em casa na tragédia: ὴδονὴν ἀπὸ τραγῳδίας [...] 

τὴν οἰκείαν [1453b 11]). A tragédia é, pois, um assunto respeitante a umas poucas casas 

ou famílias — a de Atreu, a de Lábdaco... — que sofreram (patheîn) ou cometeram (poiê-

sai) coisas portentosas (deiná) (1453a 20-1). No final do capítulo XIV, discute-se a    
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natureza dos acontecimentos adequados à trama trágica (i.e., capazes de suscitar piedade e 

aversão). Encontra-os Aristóteles naturalmente no interior da casa, onde prevalecem as 

relações de philia. Quando lutam inimigos, nenhuma surpresa é possível, nem as emoções 

purgativas são despertadas, e o mesmo acontece quando as relações são indiferentes; 

porém, «quando é entre aqueles que se amam (philíais) que se produzem estes sofrimentos, 

por exemplo, quando um irmão mata um irmão (...) ou um filho faz o mesmo ao pai, ou 

uma mãe ao filho, ou reciprocamente, eis então o que procuramos» (1453b 19-21).143 Os 

acontecimentos trágicos ocorrem, portanto, naqueles núcleos de relação em que a philia 

deveria ter imperado e não imperou; e a tragédia — aquela arte que mais ensina sobre o 

universal — é magna precisamente por decorrer, como podemos interpretar, de uma ano-

malia ou falência da philia.  

 A segunda condição de magnitude remete ao que Aristóteles aponta como o princi-

pal elemento qualitativo da tragédia cénica, o reconhecimento (ὰναγνὡρισις), que define 

do seguinte modo: «é uma mudança da ignorância para o conhecimento, seja para [i.e., 

conducente] a amizade ou a inimizade, de entre aquelas já definidas por referência à boa 

ou à má fortuna » (1452a 30-3).144 A anagnórise é assim o processo que subsume o acto 

                                                
143  O que procuramos são os crimes que a Ética a Nicómaco consagra como os mais horríveis (um filho 
levantar a mão contra o pai, por exemplo: (1160a 5]).   
144  «ὲξ ὰγνοἱας εὶς γνῶσιν µεταβολή, ἤ εἰς φιλίαν ἤ εἰς ἒχθραν, τῶν πρὸς εὺτυχἱαν ἢ δυστυχίαν 
ὡρισµένων». Seguimos a lição de MACFARLANE, que restitui clareza a um passo que nenhuma tradução, 
para nosso conhecimento, rende satisfatoriamente. Na tradução portuguesa de E. de SOUSA, encontramos a 
mesma passagem rendida desta forma: «O reconhecimento, como indica o próprio significado da palavra, é 
a passsagem do ignorar ao conhecer, que se faz para amizade ou inimizade das personagens que estão desti-
nadas para a dita ou a desdita» (p.118, itálico acrescentado). Nesta tradução, considera-se a segunda parte da 
definição como regida por um genitivo subjectivo (ton prós) que subordina as personagens envolvidas no 
reconhecimento. O problema é que ὡρισμένων (orisménon) significa “definido ou determinado (por refe-
rência a)” e, por conseguinte, não pode modificar pessoas ou personagens, como se supõe nesta tradução. 
Enquanto o entendamos assim como um genitivo subjectivo, o trecho não fará sentido. MacFarlane argu-
menta satisfatoriamente pelo entendimento de um genitivo partitivo, à luz, diz, do uso habitual de Aristóte-
les, por meio do qual se especifica uma classe vasta de mudanças (metabolai), de que os reconhecimentos 
formariam um subconjunto. Esta interpretação apoia-se no facto de, no final do capítulo VII, se falar de 
mudanças que se definem segundo a boa ou má fortuna. Assim, uma mudança na fortuna especifica-se como 
anagnórise quando é uma mudança da ignorância para o conhecimento. Há, de resto, um vínculo lógico 
entre a peripécia e o reconhecimento. Em 1452a 22-24, define-se a peripécia como «a mudança do sucedido 
no seu contrário, (...) de acordo com o que é verosímil ou necessário» (quer dizer, dentro da mesma constru-
ção do mythos), de modo que estas coisas ocorrem em resultado das acções que as precedem segundo a 
necessidade ou a verosimilhança. Peripécias são, portanto, mudanças de fortuna que têm lugar de acordo 
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cognitivo do herói trágico. Este vive a anagnórise quando opera o reconhecimento da sua 

verdadeira condição. O agente da anagnórise de Édipo, por exemplo, é o mensageiro 

vindo com o propósito de o tranquilizar a respeito da rainha, e que, ao descobrir-lhe a 

identidade, o lança no reconhecimento da rainha como sua mãe. Se o mensageiro não 

tivesse vindo, a ignorância de Édipo a respeito de si mesmo não teria sido interrompida e, 

por conseguinte, a trágica magnitude não teria lugar. Tal como não há felicidade sem 

consciência dela (Et.Nic. 1176a 34ss), também a infelicidade não é inconsciente; de outra 

forma, presume-se, não poderia o herói expor-se à piedade do espectador. Assim, a conse-

quência é magna, em primeiro lugar, para quem praticou a falta. É necessário ao efeito 

trágico que as consequências da hamartia se revelem no seu enraizamento na existência 

daquele que a pratica, a tal ponto que nenhum aspecto dessa existência possa estar em 

situação de não envolvimento. No acto de revogar a inocência, representado na anagnóri- 

se, o protagonista entra por fim na posse de si mesmo. De repente, as acções, cujo signifi-

cado intencional (e cuja necessidade) se encontrava bem estabelecido, parecem pedir a sua 

lei constitutiva de empréstimo à objectividade do mundo, que para nada quer saber das 

intenções humanas; e, no entanto, é à totalidade implicada nessas intenções, como proces-

so maior e indiferente a si mesmo, por assim dizer, que o novo significado adere.  

 A anagnórise faltaria ao seu conceito se o momento que lhe corresponde lançasse o 

herói para uma nova ilusão. Na definição aristotélica está assim implicado que o momento 

da anagnórise corresponde à descoberta da verdade: da significado último de actos que, na 

posteridade desse momento, têm retrospectivamente revividos numa espécie de heteroní-

mia da ilusão ou do erro. Mas como essa verdade própria (ou o reconhecimento dela), 

segundo vimos, abre, por outro lado, os compossíveis da amizade ou da inimizade, ela tem 

intrinsecamente envolvido um critério de comunidade. A philia a que abre é em si (pode-

mos interpretar) a generalização desse reconhecimento de si cuja oportunidade é sempre 

                                                                                                                                             
com o verosimil ou necessário, e que são determinadas pelas acções precedentes, isto é, pela intriga ou acção 
(mythos). Quer isto dizer também que, por vezes, a mesma mudança de fortuna satisfaz os dois critérios: 
deriva da própria construção do mito e é uma mudança da ignorância para o conhecimento. Será então tal 
mudança, ao mesmo tempo, uma peripécia e um reconhecimento.  
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trágica (excepto para aquele que, alternativamente, pela retirada dos assuntos humanos, a 

conquistam na sophia).  

 Seria legítimo perguntar: exactamente que ignorância do herói é que foi interrompi- 

da com a anagnórise? A das consequências reais dos seus actos ou, mais amplamente, a 

ignorância do que é? Mas não se terá acesso ao que se é senão na mediação dos prórpios 

actos — o que se é é idêntico ao que se faz —, e esta disjunção não fará sentido. Mas 

cumpre aludir-lhe porque, como acontece a todo o homem do meio (ainda que um pouco 

melhor), o reconhecimento consagra sempre o fim em que se cumpriu a própria acção, isto 

é, o verdadeiro fim. O objecto último da Poética, enquanto texto sobre a tragédia, é assim 

esta patologia da acção sintetizada na situação moral do homem homoios (e poderia ser, 

nesse sentido, um livro adicional da Ética a Nicómaco). Tal patologia apresenta-se como 

uma ambiguidade permanente da acção, ambiguidade que é recolhida e exponenciada na 

tragédia; mas, mais ainda, revela a terrível vulnerabilidade da virtude, ou, mais precisa-

mente, da felicidade, que não pode ser garantida ainda quando apontamos à sua obtenção e 

a queremos atingir in media res, pelo cultivo da virtude. Toda a acção está, assim, em 

estado permanente de não-apropriação. A não apropriação da acção refere-se aqui à ten-

dência que lhe corresponde para exceder os fins com que tentamos governá-la, seja qual 

for o contexto ético em que se enraíze. Não se trata de uma aflição contingente da acção, 

de uma imanência da falta, mas, como queria Hannah Arendt, da própria condição ontoló-

gica de todo o agir. Na nossa relação aos vínculos causais do mundo, e na oportunidade 

existencial de sermos plurais, i.e., de acrescentarmos sentido ao mundo, exerce-se um 

poder que subjuga por igual o agente em cujos actos esse poder se efectiva. Todas as 

tentativas de garantia de uma soberania ética, moral ou política são, em si mesmos, por 

esta razão, problemáticos irreconhecimentos da identidade e situação própria.  

 

* 

No que diz respeito ao herói trágico, o facto de toda a acção estar presa de significados 

incontroláveis, tem de ser referido, segundo se colige do conceito de anagnórise, à possibi-

lidade da amizade ou da inimizade. Este corolário é tanto mais contundente quanto as   
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histórias trágicas, com os seus efeitos imprevistos e incontroláveis, partem precisamente 

de um desacerto nas relações da philia. A tragédia, como vimos, é sempre o que resulta da 

anomalia dessas relações. Se o erro heróico conduz fatalmente à infelicidade, se ele instau-

ra uma falta de philia (dos deuses, do mundo, de si a si mesmo), então a tragédia é a histó-

ria de uma impossibilidade de comunidade, daquilo em que se atesta a incompatibilidade 

dos próprios actos aos fins da comunidade. Tratar-se-á, em princípio, de uma grafia mítica 

do acto de saír do doméstico, do horror do doméstico sem philia; mas o herói falha o per-

curso mítico que, em princípio, essa grafia estaria apta a assegurar: a saída do doméstico 

para fundar a história. Desenvolve-se então a tragédia, nestes termos, como um anti-mito: 

o anti-mito fundador da comunidade constituída por aqueles que, estando em condições de 

fundá-la, porque encarnam a impossibilidade do doméstico — esta é a única razão que dá 

conta do facto de as tragédias quase sempre escolherem os seus heróis entre os soberanos 

—, não são, porém, passíveis de comunidade. Representa-se, então, nessa grafia, a condi-

ção do hypsipolis-apolis que é todo o homem. Embora, com a excepção aparente das 

Euménides, não haja uma tragédia que, da anagnórise, conduza à philia final, Aristóteles 

pelo menos mantém em aberto a possibilidade de a tragédia ser uma grafia alternativa de 

uma genealogia comunitária. Esclarece-se assim, subordinadamente, a razão por que a 

Poética se projecta para além dos limites que ela próprio enuncia, mas que, a despeito das 

leituras frustres, a todo o momento faz implodir. Mas, quanto à questão da comunidade, é 

necessário darmos um passo em frente.  
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IV 

FENOMENOLOGIA DA COMUNIDADE TRÁGICA 
 

ἠµέρα κλίνει τε κἀνάγει πάλιν/  ἅπαντα τἀνθρώπεια 

                       um só dia pode prostrar ou reerguer / todas as coisas humanas 

Sófocles, Ájax, 131-2 

 
 

 1         Prévio 

1. A menção conjunta de duas passagens de Aristóteles, que nada parece ligar entre si, 

permite-nos lançar uma luz preliminar sobre os objectivos a que agora nos propomos. A 

primeira, que retiramos da Poética (1453a 17-21), ocupou-nos brevemente no capítulo 

anterior. Aristóteles acaba de argumentar o carácter sério (spoudaioteron) da poesia trági-

ca, com vista a instituir o seu interesse universal. Porém — trata-se decerto de um dos 

muitos e salutares paradoxos imputáveis ao pequeno tratado —, tendo situando a discus-

são nessa esfera de preocupações, acaba pouco depois por sujeitar a pretensão universalis-

ta ou cosmopolita a uma dificuldade inesperada. Ao estabelecer o tipo de eventos que as 

excelentes tragédias devem narrar, estipula que eles têm origem num "pequeno número de 

casas" ou famílias com histórias peculiares, horríveis e improváveis para contar. Está o 

paradoxo em que apenas a estas famílias — a de Atreu, a de Lábdaco e outros como eles 

— tenha sucedido aquilo que diz respeito ao todo da humanidade, e que a seriedade ou 

universalidade do interesse humano, para se satisfazer, tenha que ir dar fé do que se passa 

em casa alheia. Como pode a mais séria de todas as artes abastecer a sua universalidade 

com a matéria minúscula fornecida por esse exíguo número de casas? Neste aspecto, o 

critério invocado é puramente ergonómico: é dali que os poetas devem extrair os seus 

motivos porque são os mais aptos a suscitar a universal catarse da emoção trágica. Depois, 

enumera o filósofo os exemplos à luz dos quais pudemos dizer acima que as histórias 

trágicas têm por princípio uma desregulação ou colapso da philia.  

 A segunda é uma bem conhecida passagem da Política:  
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Só o homem, entre os animais, é possuidor de palavra [lógon]. Enquanto que a voz 
apenas indica o agradável e o penoso, e por esse motivo é atributo de outros animais (que, 
por natureza, são capazes de experimentar sensações de prazer e de dor e de as comuni-
car entre si), o discurso serve para exprimir o útil e o prejudicial e assim também o justo 
e o injusto. Pois, em face dos outros animais, o próprio [ídion] do homem é ser ele o 
único a possuir o sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto e outras impressões 
[aisthésin] deste género, e é a comunidade [koinonía] deste sentir que origina a família e 
a cidade (Pol., 1253a 10-18) 

 
 A passagem é "bem conhecida" porque nela encontra o pensamento ocidental uma 

das formulações fundadoras da relação do ético com o político: a condição original da 

politicidade humana é o ético, a cidade e a política estão fundadas sobre o ético. A polis 

não é um mero habitar comum, uma simples sociedade de famílias e agregados de famílias 

estabelecida, por exemplo, para a prevenção da violência ou para o livre intercâmbio, nem 

apenas com o fito de uma vida boa e auto-suficiente. É certo que uma comunidade deste 

tipo só pode ser estabelecida entre aqueles que vivem no mesmo território, e decerto hão-       

-de caber na vida da cidade, por essa via, conexões familiares, laços de parentesco, sacrifí-

cios em comum, jogos e divertimentos cuja função é aproximar ainda mais os homens. 

Sem estas condições, a polis não pode talvez existir; porém, essas condições, todas juntas, 

não constituem uma polis. Com efeito, tudo isto seria uma pura impossibilidade se não 

estivesse já instituída, por natureza, uma comunidade do sentir que fornece o princípio 

geral a que obedece a escolha primordial do viver em conjunto. Escolher viver em conjun-

to significa que se está no âmbito da philia. A finalidade da polis é a vida boa, mas sem a 

philia essa vida não poderia sequer ser objectivada (cf. ibid., 1280b31ss.). Ora, aquilo que 

é pensado como o que há em comum, isso constitui o ético. A "comunidade” ou o ético 

não tem aqui uso metafórico: ela refere a extensão concreta dos possuidores da palavra. O 

próprio dos homens é possuirem distinções que são comunicáveis, interiores ao logos. Não 

se trata de um conhecimento passivo dessas aisthésin; pelo contrário, é uma apropriação 

cujo carácter activo se manifesta numa economia de distinções e repartições: o bem e o 

mal, o útil e o prejudicial. Sem essa economia, nem a família nem a cidade são pensáveis. 

Em relação a ela, a família e a cidade são já realidades infinitamente mediadas. É certo 

que, às distinções de natureza, a polis sobrepõe outras, que retiram gradualmente os 
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homens, por assim dizer, da imanência ética do logos: distinções como as de xenos e 

politês, de senhor e de escravo, de livre ou oprimido, de homem e mulher, de pai e de filho, 

de interdito ou consentido. Estas distinções dizem respeito à família e a cidade, àquilo que 

é próprio do cidadão ou do oikonomos, o chefe da casa. Mas as distinções quanto ao justo 

e ao injusto, ao bem e ao mal e outras, dizem respeito ao homem: ele está aí no que lhe é 

idóneo, no seu ethos; e estar aí situa-o imediatamente numa economia ou repartição 

comum das aisthésin, no âmbito de uma philia ou de uma comunidade. 

 Porém, há um "exíguo número de casas" que faz pensar que esse sentir comum é 

cruzado por um desacerto nas distinções, que mesmo o justo e o injusto não chegam a 

estabelecer um habitar comum, que, por vezes, se é de tal modo conduzido que a lei da 

philia nada pode; ou então que, ainda que a universalidade das distinções permaneça 

intacta, outra formas activas de colocação própria no seio das distinções e do sentido (por 

exemplo, a acção) se sobrepõem compulsivamente à da palavra, impossibilitando o seu 

papel agregador. As casas do Átrida e do Labdácida fazem prova de que, no coração das 

distinções fundadoras — por via de erros de apreciação ou de um carácter incontrolado da 

acção — se insinua por vezes a possibilidade de que a lei da philia não seja possível e que 

o sentir comum esteja aprisionada numa contradição. Se assim for, é a própria possibilida-

de de uma polis, como cumulação linear das distinções éticas universais, que está sob 

caução. Apesar de os seus núcleos mínimos, i.e., as casas heróicas, darem conta dessa 

impossibilidade de totalização da lei da philia a realidade da polis, porém, vem repetida-

mente, por assim dizer, ao lugar da História. Nesse sentido, seremos levados a pensar que 

ela logrou, de algum modo, superar a sua própria impossibilidade; e raciocinamos legiti-

mamente que a sua viabilidade teve de pagar o seu preço. Na polis, de algum modo, a lei 

da philia, que diz respeito à totalidade do que é comum, terá podido decerto vingar, mas 

na condição de uma cisão que a atinge no seu núcleo mais íntimo, por conseguinte, com o 

custo de uma impresença parcial a si mesma, que a impossibilitaria de se realizar na exten-

são a que se refere (e conversamente, também essa totalidade a que ela se refere não se 

realizaria, pois seria sempre uma totalidade prescrita por essa lei). Situar-nos-íamos, nesse 

caso, no âmbito do que já foi designado por uma falta da comunidade a si mesma, o que 
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significa que, embora a comunidade já nos constitua em imanência ética, por assim dizer, 

há uma impossibilidade de constituí-la da nossa parte, e a própria comunidade, sendo 

aquilo que é necessário, é aquilo que, ao mesmo tempo, é impossível, de tal modo que 

toda a comunidade é sempre «constituída por aqueles que não a têm» (Esposito 2005: 187).  

 Na medida em que esta falta que escava no interior das leis da philia dá nota de uma 

estrutura permamente, será possível pensar a emergência histórica dessa cisão no interior 

da koinonia política, numa palavra, pensar uma economia histórica da sua recapitulação? 

Esse papel foi reservado pela teoria pertinente às formas rituais e à sua óbvia função reins-

tauradora e recapituladora. Mas a prova de que o ritual não basta a esse esclarecimento 

(porque ele não dê conta, sobretudo, de uma situação da subjectividade perante essa cisão) 

é, sob o ponto de vista fenomenológico — isto é, de apreensão imediata e ainda não 

reflectida do que aparece —, a própria existência do teatro como recapitulação do que se 

passa naquelas casas.  

 A reunião da audiência no teatro é o que situa fenomenologicamente a comunidade 

trágica. A comunidade é formada pelo Coro, pelos prosopa e por aqueles que os choram. 

Mas, terminado o espectáculo, no fim de um dia, essa comunidade retorna ao estado ante-

rior de dispersão fenomenológica; nessa dispersão, contudo, preserva a potência da sua 

reunião. O significado da reunião da audiência no teatro é o de uma transformação através 

da qual estruturas de enraizamento na própria existência, que dizemos aqui trágicas, e que 

na experiência da cidade não vivem senão na sua forma dispersa, podem aceder, por um 

dia, à objectivação própria das categorias históricas. Naquela mesma dispersão, caracteri- 

za-se a situação substancial ou ética sobre a qual o político se inscreve em sobreposição e 

em rasura. De resto, não pode talvez o político inscrever-se senão enquanto guarda de tais 

estruturas no seu estado de dispersão. Neste sentido, a comunidade trágica não é diferente 

da comunidade política (no sentido, por exemplo, em que a comunidade humana não é, ela 

mesma, dispersa).  

2. Que significa dizer que, durante um dia, estruturas trágicas de enraizamento acedem 

à objectividade histórica? Antes de mais, significa que o tempo histórico é sempre o de 

uma imperfeita objectivação, ou, em linguagem que já aqui fizemos nossa, de um escondi-
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mento. Na relação a isso que é assim escondido, se for permitida a imagem, aparece a His-

tória tal como aparece a constelação visível no céu da noite, a fixação em que se aloja o 

infinito dos espaços e cujos pontos cintilantes se deixam ver, precisamente, como pontos 

da desaparição da extensão celeste. Assim também, permanece nesssa invisibilidade a dis-

persão do vivido que os elementos unificadores da História não podem recolher e de que 

cuja derrota contínua, na sua luta pela expressão, ela é, por assim dizer a prova cintilante. 

Esses momentos ou cristalizações da experiência persistem ainda e sempre por reunir no 

aglomerado final da História tal como, antes do trabalho do químico, as componentes da 

dinamite persistem dispersas pela natureza, incapazes, separadamente, de provocar uma 

explosão. Falar de uma comunidade trágica é por isso trazer ao trabalho unificador dos 

conceitos históricos aquilo que lhes é avesso, pois aí se mobiliza talvez uma forma de 

seriedade que a História e a forma política não podem assumir senão como mero recurso 

estilístico dos seus compromissos expressivos: a intensificação do tempo, na perda e na 

alegria, os lugares intoleravelmente vastos da meia-idade, a dor que cruza tudo o que o 

tempo pôde (pôde quase tudo), as comoções com que cada geração crê reencontrar o ponto 

zero da sua destinação, a curva da estrada em que ressoam as últimas palavras... Embora 

profundamente ligados aos frutos do tempo, esses momentos — os únicos que notificam a 

pertença efectiva à morada humana — padecem de uma acronia que os torna insufragáveis 

para o tempo histórico ou político e da forma explosiva com que certificaríamos a sua 

imersão no tempo que a todos pertence, como cartas perdidas que, após muitos anos, 

tivessem sido entregues, por fim, ao seu destino. 

 Mas é realmente nas histórias de umas poucas casas desavindas que havemos de 

procurar uma objectividade dessa dispersão? Ela diz ao "cada um" como aquilo que não 

pode aceder à História enquanto relação formal a uma destinação, porque nenhuma Histó-

ria ou política é integridade de "cada um" — em nenhuma história ou política é Alcibíades 

reunido ao que por necessidade ou verosimilhança desde sempre lhe sucederia. Há, por 

conseguinte, nessa dispersão, a notação de um limite infranqueável do político, que é o 
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que, por sua vez, diz respeito a todos.145 O hekaston aristotélico designa um traço que 

permanece inexpugnado em qualquer forma objectivada do político. A constituição do 

sujeito de um destino em polites — quer dizer, aquele cujo ethos é um domicílio na lei (ou 

na archê) constitutiva de uma universalidade — ao mesmo tempo chama a si e separa de 

si a adequada colocação do hekaston na sua forma ética, adequação que um velho hábito 

cenográfico nos habituou a medir pela noção de destino. A esta luz, a expressão “comuni-

dade trágica” não deseja referir apenas uma convencionalidade trágica a que se reportaria 

o viver em comum e a constituição da universalidade política; exprime ela, sobretudo, um 

“ser-aí imediato” em que se reconhecem na sua universalidade todos os hekaston cuja 

subjectivação política, cujo chamamento a uma archê colectiva, é o accidens que se justa-

põe, inscreve e, por fim, rasura, a substancialidade de um destino. A “comunidade trágica” 

designa assim não o facto positivo de uma reunião ou associação, mas a universalidade 

ante-política daqueles que, na medida em que são “cada um”, estão existencialmente 

enraízados numa separação. Esta comunidade é assim formada por aquilo que a impossibi- 

lita, segundo o princípio, por conseguinte, de uma an-archê. Estipular a relação justa entre 

a comunidade política e a comunidade trágica não consente, por isso, que a fixemos no 

domínio da mera causalidade; trata-se da relação de duas actualidades co-extensas, em que 

cada qual só se torna visível à custa, por assim dizer, da abstracção da outra. 

 A política (ou o tempo histórico) é um domínio de transformações. Um domínio de 

transformações, porém, necessita de uma potência material sem a qual não são pensáveis 

as transformações a que, desde a sua origem, se reporta a sua objectividade. Mas a imper-

feita objectivação do tempo histórico não é senão um escondimento daquilo que daria 

conta da sua fundação: é portanto também o escondimento de que o político não pode dar 

conta dessa fundação. É por essa razão que, filtrando-a para os nossos objectivos, pode-

mos abrigar aqui certa observação de Derrida: «o Ocidente — e tal será a energia da sua 

essência — para outra coisa não trabalhou do que para o apagamento da cena» (Derrida 

                                                
145  Na utopia cénica ulterior, das moralidades medievais a Hugo von Hofmannstahl, o “cada um”, o 
jedermann, é o ninguém que é também “todo o mundo”. A primeira de todas as divisões políticas é talvez a 
que opera no coração desta identidade. 
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1967: 347). Embora, no seu contexto específico, a afirmação remeta ao combate artaudia-

no pela cena, contra o logocentrismo ocidental, essa rasura da cena, no seu significado 

para a polis, é desde logo perceptível em Platão, no qual ela está relacionada aos temas do 

“fracasso” ou do “êxito” da polis. O fracasso ou o êxito são as alternativas ou marcadores 

valorativos de um modo de presença na ontologia política da potência nela activa. A rela-

ção da cidade a si mesma, a avaliação do seu êxito ou fracasso, ainda que na forma rituali-

zada ou institucional (por exemplo, eleição, sorteio, aclamação, culto, jogo, produção da 

norma, da crença, etc.) compreende sempre o trabalho de remissão a essa potência, de um 

ponto de dissolução do político, sem o cruzamento do qual não lhe é dado, por assim dizer, 

comunicar consigo mesma ou assegurar a sua reprodutibilidade (trata-se daquele mesmo 

papel mediador que, mais tarde, será atribuído à concepção de um "estado natural"). 

Platão dá-nos a indicação suficiente acerca desse ponto de dissolução ao veicular a con-

cepção de que, para a vida da polis, é numa persistência do trágico que se decide o êxito 

ou fracasso últimos. Que a crítica platónica da tragédia se tenha situado explicitamente no 

contexto de uma disputa sobre possibilidades vinculadas à vida em comum, não é apenas 

significativo do ponto de vista do polemos que importava aos desígnios refundadores da 

política filosófica nascente. Mesmo desse ponto de vista, a crítica da poesia trágica seria 

injustificável se ela não correspondesse a uma situação das almas dos cidadãos, se delas 

não fosse, por assim dizer, a forma exteriormente dominável no seio da qual os aspectos 

correctivos da paideia filosófica e da verdadeira instituição política se propunham operar. 

Era precisamente nessa conformidade trágica da vida política que se pronunciava a mais 

desconcertante das perplexidades: que os homens não se dedicassem à filosofia, que a 

cidade não desse ouvidos àquilo em que a verdade, como relação ao Todo, podia instituír 

o verdadeiro critério do seu êxito ou do seu fracasso. Mas isso significa que o ponto de 

abismação do político, o confronto com a sua potência, permanecia extrínseca às tentati-

vas unitaristas da relação à verdade. E é por via desta objectivação polémica do platonis-

mo e do recalcamento da Cena que nos é permitido falar do trágico como a primeira 

conformidade dessa potência, de que a polis seria a sobreposição ou objectivação segunda. 

O entendimento do trágico que se gerava na crítica platónica era apenas a abertura de um 
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postulado que podemos agora reconhecer nesta forma: que, por um lado, a legitimação do 

estado político perante si mesmo está fundada em conceitos que não são em si políticos; 

que não é sem significado que, na abismação do político a si mesmo, e na relação da 

objectividade política às suas condições potenciais (ainda que, como em Platão, para sus-

pender, paralisar ou remeter essas transformações ao influxo das Formas) descobrisse a 

crítica platónica aquilo que assume quase inteira visibilidade na Cena trágica. Ao mencio-

narmos, assim, uma comunidade trágica, queremos dizer que, nesse momento contínuo, 

repetido ou infinitesimal da regressão do político às suas condições de possibilidade, e 

precisamente porque só nisso se torna pensável a sua reprodução, há que pensar a natureza 

trágica daquilo em face de que a política se enfrenta à sua própria dissolução ou ao seu 

êxito. Essa comunidade trágica é, portanto, se vista nas condições de regressividade per-

mitidas pela cidade, a forma vazia que é apolis-hypsipolis, que tanto se dá ao preenchi-

mento do político como à sua suspensão.  

 

 2        Da relação do espectáculo trágico ao político-cultural 

1. A determinação de um vínculo entre o trágico e o político, nos termos acima utiliza- 

dos, não pode deixar de se submeter ao controle de um critério histórico. É por isso 

necessário situar o espectáculo trágico no contexto da vida cívica ateniense. Sobre a base 

histórica e concreta desta relação, constituiram os Estudos Clássicos, com significado 

político ou antropológico, um acumulado interpretativo interessado em elucidar e enrique-

cer a unidade assim visada. A premissa inquestionada dessas interpretações é a que pensa 

a tragédia na sua dependência da democracia ateniense. Apesar da opinião discrepante de 

Rousseau, que, na Carta a D' Alembert, censurava aos espectáculos da piedade o facto de 

serem muito do agrado dos tiranos, nada mais natural, nesse aspecto, do que situar essa 

relação no plano de um determinismo histórico. A tragédia era, a todo o parecer, o género 

preferido da democracia; nasceu e prosperou nas condições particulares da isonomia e da 

isegoria atenienses e com elas se extinguiu. Nesta co-pertença destinal da tragédia ática e 
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do regime político ateniense, há decerto um segredo à espera de ser exposto: evidente-

mente, um segredo a respeito da tragédia, mas não menos a respeito da democracia.146  

 O pressuposto de um vínculo essencial entre a tragédia e a democracia ateniense 

traduz-se, por exemplo, na interpretação de que a própria processualidade política da Ate-

nas clássica fornece a estrutura que situa o espectador ateniense numa relação de significa- 

do, senão mesmo de inteligibilidade, com a representação trágica. O princípio válido aqui 

impede-nos de pensar a tragédia no exterior da sociedade e da caracterização cívica do 

público que a procura. Nesse sentido, a tragédia pressupõe o elemento coesivo fornecido 

pela vida social, para perpassar, reforçar ou reafirmar a relação do público aos fundamen- 

tos da comunidade política. Este princípio especifica o postulado histórico que, situando a 

tragédia na ruptura com os quadros de atribuição de significado à experiência herdadas do 

rito arcaico, a recolhe como forma homotética da democracia histórica. Na medida em que 

este postulado se comprometa numa interpretação dos textos trágicos, tenderá sobretudo a 

produzir leituras com preocupação referencial, em que a questão do sentido é relacionada 

ou absorvida na infiltração de sucessos históricos ou da ordem do dia ateniense; ou, então, 

a produzir leituras mais abertamente políticas, o que, em geral, significa confirmar o 

acolhimento nos textos em análise de núcleos problemáticos cuja importância na actuali-

dade cívica ateniense a investigação historiográfica e “politológica”, e mesmo a tradição 

testemunhal, em particular filosófica, há muito que clarificou. Trata-se, nesses casos, de 

afectar os textos como instâncias referenciais de paradigmas hermenêuticos e analíticos 

operativos no largo espectro de uma teoria política, cultural ou historiográfica. Mas, quer a 

tragédia viva ou não numa conexão profunda com a democracia,147 e quer seja ela decifra-

                                                
146  Porém, dá-se a pensar o facto de que não haja aqui qualquer possibilidade de transferência de signifi-
cado para as condições particulares da tragédia isabelina ou francesa. Que o agrado que suscitavam estivesse 
“democraticamente” distribuído entre súbditos e soberanos (no caso francês, só Corneille escrevia também 
para audiências populares), parece exigir que coloquemos a questão da determinação democrática da tragé-
dia no plano do seu ergon, não das suas aitiai.    
147  Trata-se como vimos, de uma conexão de cunho platónico. Mas é significativo que, na única discus-
são da tragédia que nos chegou do séc. V (a de ARISTÓFANES, nas Rãs), a necessidade de resgatar um dos 
três grandes tragediógrafos ao Hades assenta na premissa (debatida numa longa secção: 1008-98) de que é 
preciso «salvar a polis» (1010). SALKEVER argumenta, por outro lado, que «toda a discussão de Aristóteles 
[na Poética] pressupõe o pensamento de que a tragédia é não apenas uma instituição política, mas, em parti-
cular, uma instituição democrática» (Salkever: 276). 
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da, nessa conexão, como uma instituição entre as outras, um discurso sobre instituições ou 

um produto de instituições democráticas, a premissa genérica é a de que só no interior da 

codificação política vigente, e segundo os critérios de reconhecimento por ela fornecidos, 

é que o conteúdo trágico está saturado de significado para o espectador ateniense. Esta 

conexão não se deixa assoberbar por considerações relativas à especificidade do espectá-

culo dramático, nos seus elementos estéticos ou epistémicos primários, ou da ritualidade 

em que se enquadra; tais considerações são reabsorvidas, e até enfatizadas, no princípio 

mais amplo de uma unidade da vida cívica, reafirmada pela integração regular, na sua 

temporalidade cíclica, dos seus próprios momentos de ruptura, que incluem o espectáculo 

trágico, devidamente situado no calendário e no contexto cívico das festas dionisíacas. 

Neste aspecto particular, pressupõe-se que a vida política é a própria substância celebrada 

na festa e no espectáculo, os quais só interrompem a vida quotidiana para certificá-la de 

uma unidade de sentido, da qual, aliás, não se querem excluídos. A tragédia, como instan-

te apoteótico dessa festa, representaria, inclusivamente, uma intensificação do político, o 

qual, como se torna próprio de um regime democrático, terá pervadido, não apenas esta, 

mas todas as esferas da existência (um passo logicamente autorizado, mas não caucionado 

pelo real, levar-nos-ia, a partir daqui, à consideração de que a tragédia é aquilo que passa a 

existir quando, na rectaguarda, algo como a política pervade todas as esferas da experiên-

cia). Em particular numa democracia, será avisado pensar que todos os aspectos da exis-

tência individual se encontram ordenados numa relação à vida da polis, de tal modo que 

«a política [na democracia ateniense] era propriamente o elemento mais importante da 

vida. Todos os outros domínios da existência estavam-lhe, ou relacionados, ou negligenci- 

ados por via dessa relação. Tudo isto desenvolveu, sem dúvida, e durante um certo perío-

do, uma enorme intensidade do vivido» (C. Meier: 12). Assim, na medida em que, por 

exemplo, a cidadania democrática — a cidadania de um regime que refere a si todas as 

esferas da existência — seria sentida como um privilégio exorbitante, ela seria a fronteira 

a partir da qual medir todas as separações: não apenas as que se situavam na sua contigui-

dade imediata, como as de homem e mulher, meteco e escravo, etc., mas também as que, 

no espaço simbólico da festa, do texto ou do rito, apenas projectavam, a partir do espaço 
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político, a continuidade "territorial" das suas separações primordiais, inclusivamente a 

separação do que vive e do que não vive, ou do político e da morte (como está bem à vista 

em interpretações paradigmáticas da Antígona: cf. infra, cap. V).  

 Nesta pervasão pelo político e no privilégio existencial da cidadania agiram decerto 

forças profundas e vitais. O significado essencial da instituição da isonomia, que, com 

origem na reforma de Sólon, constituiu o fundamento inegociável da democracia ateniense, 

terá sido o da inclusão da simples qualificação política — i.e., do “qualquer um” da cida-

dania— no conjunto dos meios preeminentes de acesso à virtude cívica (quer dizer, a um 

atributo da aristocracia). Por outro lado, a súbita aquisição do estatuto imperial por parte 

da jovem democracia ateniense, nas primeiras décadas do século V a. C., se abriu um 

mundo de possibilidades aventurosas e inesperadas, terá introduzido também uma dilata-

ção extraordinária da incerteza associada à política, que o espírito ateniense, no apogeu da 

idade clássica, não obstante celebrou com júbilo (e com uma arte extraordinária). Os 

novos interesses e inquietações do cidadão ateniense não demoraram a encontrar na tragé-

dia o seu mito plausível, nem a tragédia teria demorado a reconhecer a natureza política 

dos interesses que a solicitavam. As conturbações que, no fim do período arcaico, condu-

ziram à implantação progressiva do regime democrático decerto confrontaram os cidadãos 

de Atenas com o enorme problema de integrar a ruptura de uma ordem, que viam como 

sancionada pelos deuses, numa imagem plausível do mundo, mas um mundo de que estes 

últimos não podiam ainda ser excluídos. A jovem e imperfeita democracia que assistiu às 

primeiras tragédias talvez retirasse delas caução semelhante à que as monarquias arcaicas 

haviam retirado da comunicação directa com os deuses, segundo a imagem do mundo em 

que se legitimavam; e a reelaboração trágica da matéria mitológica, nesse sentido, teria 

também o valor de uma interrogação do fundamento da realeza e da tirania, que vivem 

dessa matéria (o dictum de Platão segundo o qual a tragédia está três pontos afastada do 

rei, pelo menos, coloca a tragédia sob o signo dessa inquirição). Não seria decerto o caso 

de que o fluxo da antiga comunicação com os deuses se encontrasse definitivamente obs-

truído, mas os deuses deviam agora ser inquiridos segundo as novas possibilidades auto-       
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-legisladoras entretanto abertas ao homem grego — e a tragédia proporcionaria essa inter-

rogação de sumo interesse para aquele homem, inteiramente pervadido pela política.  

 A teoria de um vínculo causal entre a polis democrática e a tragédia cénica aperce-

berá tal inquirição como prova de que a tragédia é o aptum conceptual da infraestrutura 

democrática. Não apenas em cada tragédia seria possível isolar um sistema referencial, 

mais ou menos modulado, que a radicaria no ambiente político da Atenas clássica, como o 

teatro, no seu todo, não seria, além disso, simples comentário sobre ta politika, mas parte 

integrante dela. Tal como o próprio evento do festival trágico— nos seus momentos rituais, 

na sua relação à religião cívica, na sua reiteração do código social (por exemplo, a distri-

buição da audiência no anfiteatro) — é integralmente uma instituição da polis democrática, 

representativa dos seus valores e ideais, também o próprio teatro, na analogia do tribunal e 

da assembleia, pode ser entendido como uma das principais instituições da produção de 

logoi numa cidade feita de palavras (segundo o célebre juízo de Demóstenes) ou numa 

cultura essencialmente performática (Rehm: 3ss). No limite, o que esta concepção diz é 

que a própria cidade se constituiria, não só como a autora, mas como o sujeito trágico 

original. Só isso permite a afirmação de que, perante o castigo simbólico do herói trágico, 

por exemplo, o desagrado do espectador ateniense não pode ser total, porque «a cidade 

não gosta das diferenças, por definição inegualitárias e contrárias à identidade do grupo. O 

espectáculo trágico é uma condenação daqueles que o nascimento ou o destino colocou 

acima dos outros. Mas uma vez reduzida a diferença no interior de uma sociedade, o 

espectáculo trágico perde a sua razão de ser» (M. Meyer: 21). Se, portanto, a tragédia 

necessita de interpretação, o que a cidade gosta não parece necessitá-la: a tal ponto que ela 

aparece aqui na forma delirante de uma cidade "igualitária" já limpa, portanto, das separa-

ções de que, ainda há pouco, a tragédia se abastecia. Ora, trata-se, neste paradoxo, das 

contradições que assistem ao acto de se tomar uma representação como certificação da 

realidade que nela se auto-reproduz, o de reduzir a representação ao domínio da ideologia. 

Enquanto tal, distinguir-se-á, de forma mais ou menos subtil, da representação meramente 

imaginária, que tem como função devolver à realidade humana que a produz uma imagem 

de si mesma que essa realidade é convidada a sentir como alheia. Neste aspecto, quando se 
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trata de apreender a tragédia a partir de uma teoria política de Atenas (o que não pode 

aspirar a mais que à estatutização ideológica do seu objecto), uma prevenção teórica bási-

ca mandaria pensar que talvez não se saiba exactamente o que era Atenas e que uma confi-

guração institucional não pode ser transmitida em transparência à representação que é 

suposto gerar. 148  

 Esta concepção é facilitada, senão fomentada, pela proeminência de uma estrutura 

agónica na tragédia cénica. O âgon dramático põe em jogo valores que, mais ou menos 

abstractos que sejam, estão profundamente enraízados na caracterização e motivação dos 

prosopa, das pessoas dramáticas. Ao exibir o confronto desses valores, deixando, por 

regra, que eles persistam na sua irreconciliação, a tragédia é essencialmente polifónica, e 

esta polifonia não poderia deixar de suscitar interpretações divergentes na audiência, na 

medida razoável em que o seu destino colectivo ali reencontrasse a própria codificação. 

Neste sentido, a tragédia seria o téchnon (o rebento, o fruto) da cidade: no conteúdo, 

porque os valores que lhe interessam são os mesmos que impregnam a conflitualidade da 

vida pública; na forma, porque o âgon cénico é uma recapitulação da estrutura deliberativa 

que ordena toda a vida cívica, a partir da ágora, da ekklesia ou da Boulê.  

 Uma instância exemplar do âgon trágico, na sua relação prototípica com a cidade, é-     

-nos dado nas Euménides, de Ésquilo. Os cidadãos de Atenas, reunidos no Areópago para 

julgar o matricídio perpretado por Orestes e debater os valores em jogo, estão divididos 

em duas facções irreconciliáveis; no final, é o voto da deusa Atena que absolve o filho de 

Agamémnon (Eum., 734-53). Com este julgamento, chega ao fim o ciclo de retaliação e 

vingança que havia tecido a inteira trilogia e que agora acaba a envolver os cidadãos de 

Atenas. Uma vez que cada um dos sucessivos vingadores das peças anteriores encara a sua 

vingança como justa, a trilogia (e o julgamento que a encerra) obriga-se a uma tematiza-

ção da disjunção que subjaz a todas as pretensões irreconciliáveis à justiça (cf. Aga., 1560-

64; Coéf., 461). Para o espectador trágico, cidadão “pervadido” pela coisa pública, a Dikê 

como noção ideal de justiça remonta pelo menos a Hesíodo, que a conta entre as filhas de 
                                                
148  Para a ortodoxia das teses até aqui parafraseadas, cf. por exemplo, MEIER; GOLDHILL 1990; EUBEN 
1990; R. SEAFORD, Reciprocity and Ritual: Homer and Tragedy in the Developing City-State, Oxford, 1994; 
P. CARTLEDGE, "'Deep plays": theatre as process in Greek civic life”, in EASTERLING: 3-35. 
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Zeus e que nela personifica o padrão pelo qual julgar as diversas dikai, as concepções par-

celares de justiça que fomentam as disputas entre partes. Cada uma das dikai em jogo na 

Oresteia reclama o seu direito à vingança. Cada acto de vingança pretende instanciar um 

ideal de justiça constantemente invocado, mas nunca realizado (porque sempre gera a oca-

sião da sua retribuição). Quer dizer: não se abre jamais a possibilidade de um movimento 

das dikai, como actos de vingança, para a Dikê, como justiça. A principal razão para que 

assim aconteça é que todas as instâncias de ofensa e retribuição ocorrem no interior da 

mesma família, a casa do Átrida, o que cria um dilema continuado: é que justiciar o acto 

do ofensor é imediatamente um acto de injustiça. Só no Areópago, perante os tribunos de 

Atenas, é que este movimento na direcção da Dikê, por fim, parece possível. Porém, o 

tribunal está dividido. Esta divisão parece indicar que nem mesmo a instituição legal se 

encontra apta a executar uma justiça perfeita; mas o desfecho da tragédia, pelo menos, traz 

ao seu termo definitivo as diversas pretensões à justiça assentes na vingança. A audiência 

das Euménides pode assim concluir que a sua cidade é suficientemente afortunada para 

possuir um mecanismo que permite, não talvez discernir onde radica a verdadeira justiça 

(pois, na verdade, a justiça da vingança de Orestes não fica assertivamente concluida) mas 

obviar ou mitigar a tentação familiar ou pessoal de uma justiça da vingança.149  

2. A relação da audiência com a tragédia, do mundo do espectador com o mundo obje- 

ctivo na tragédia, isto é, a questão do prototipismo da tragédia, não está só no centro da 

abordagem ideologizante; encontra-se também nas abordagens de teor antropológico, 

culturalistas ou estruturalistas. As estratégias ou aproximações representativas, no seu 

conjunto, trazem pressupostas antropologias concretas que pretendem reconstituir as 

                                                
149  Como explicitamente afirmado, mais tarde, por EURÍPIDES: Orest., 507-25. Disposições com o viso 
expresso de suprimir uma cultura da vingança, cujas manifestações não se pode supor que fossem raras, 
integram a reforma legal de Sólon, no início do sec. VI. Paradoxalmente, não há, para a actualidade de 
Ésquilo ou de Eurípides, notícia de uma cultura de vingança que pareça urgir as preocupações dos tragedió-
grafos ou o reconhecimento da audiência. Nada disto, como é natural, demove a leitura ideológica da tragé-
dia ática, a cuja referencialidade, no caso da Euménides (estreada em 458), se pode acrescentar, inclusiva-
mente, a importante reforma democratizante, promovida por Efialto quatro anos antes, que põe fim ao papel 
do Areópago como conselho dos guardiães da lei, limitando-o à função de tribunal para crimes de sangue, e 
transferindo para a Boulê, nomeada por sorteio, como para a Ekklesia, a assembleia popular, o orgão de 
deliberação política (a conturbação associada a essa reforma terá determinado o assassinato de Efialto e a 
atribuição da chefia do partido democrático a Péricles). 
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polaridades e oposições que articulam o universo conceptual das sociedades em questão e 

que, subordinadamente, formam o esqueleto das representações que nelas circulam. A 

tragédia é uma dessas representações (Segal 1981: 196); deve assim ser considerada como 

o produ-to de uma cultura particular que, por sua vez, se encontra sintetizada em cada um 

dos seus contextos específicos (por exemplo, a competição trágica, por altura da Grande 

Dionisíaca). A ideia de "cultura", em que o estruturalismo preza sobretudo a possibilidade 

de um agregador lógico, a que também chama "código", corresponderá sobretudo à neces-

sidade de articular o plano analítico da manifestação à racionalidade do todo (tratando-se 

tão só de calcular a distância que vai do “detalhe” ao centro organizador; é esta distância 

que postula a temporalidade da estrutura); com esta mesma estratégia, a cidade platónica 

não conheceu um sucesso estrondoso, mas a cidade estruturalista parece acorrer em seu 

desagravo. Nesta cidade, a tragédia é uma parte orgânica, como todas as outras, da cultura; 

deve o seu sentido aos contextos específicos que a geraram; esses contextos, por sua vez,  

recebem o sentido de uma estrutura de alto nível, que a eles não se deixa reduzir (uma teo-

ria das ideias) e que, para o acompanhamento, recepção e entendimento da tragédia, por 

exemplo, de igual modo distribui, entre tragediógrafos e outros membros da cultura, um 

mapa conceptual e um património de crenças e pressuposições comuns. 

 No campo dos estudos clássicos, o pioneirismo desta abordagem é devido aos traba-

lhos de J. P. Vernant e Vidal-Naquet (cf. 1972: 9ss.). Um das suas preocupações centrais 

foi a de investigar a articulação dos conteúdos trágicos com estruturas simbólicas persis-

tentes no ritual. A hipótese é cristalina: se, por exemplo, o conhecimento partilhado de um 

ritual determinar o modo como uma audiência atribui sentido a um segmento da tragédia, 

então, não levar em conta tal ritual será divergir consideravelmente dos significados cons-

truídos por essa audiência (o que implica a redução ideal do lugar teorético ao lugar do 

espectador coetâneo). Como postulado metodológico, a hipótese traz implicado que a 

reconstrução do significado de uma tragédia depende essencialmente da constituição de 

comparanduns antropológicos que tornem patente a cristalização de significado cultural à 
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volta da qual uma tragédia está articulada: por exemplo, a figura do efebo ou da caça.150  

Mas essa reconstrução não é outra, em última análise, que a reconstrução, diferencial e 

relativista, dos mecanismos de atribuição de significado na posse da audiência coetânea. 

Assim «qualquer abordagem que não estude a tragédia como incrustada na cultura ateni-

ense do século V, e como performance no Teatro de Dionysos durante a Dionysia, produz 

inevitavelmente sentidos muito diferentes daqueles que foram criados pela audiência».151 

A insistência no carácter para-ritualístico ou para-institucional da tragédia — e portanto a 

selecção desse tipo de comparanduns — transporta, além disso, o pressuposto de que a 

experiência religiosa possui uma precedência formadora nos mecanismos de atribuição de 

significado da audiência. É assim que a passagem citada conclui que «as audiências do 

século V a. C. não percebiam a tragédia apenas como experiência ‘teatral’, como uma uni-

dade dramática meramente enquadrada no ritual, mas também como uma performance 

ritual; e que [...] os elementos religiosos não eram para ela meros dispositivos teatrais, 

mas estavam carregados com sentido religioso; eram, em vários graus, parte das realida-

des religiosas da audiência» (ibid.: 302). A torpe formulação (a que emprestámos o itálico) 

de que os elementos religiosos não eram meros dispositivos teatrais porque estavam carre-

gados de sentido religioso — que outra coisa seria de esperar? — denuncia precisamente o 

carácter incontrolado daquilo que, não obstante, se dá como adquirido: a co-presença de 

um “mero” teatral neste mecanismo de aquisição do religioso através de si mesmo. Em 

princípio, os dispositivos meramente teatrais também não podem ser meramente teatrais 

porque estão carregados com sentido religioso; mas eles estão carregados com sentido 

religioso porque só no interior da esfera religiosa é que a audiência os apreende (o que 

valerá também para certa antropologia na sua apreensão da audiência): por que razão 

chamar-lhes então teatrais? O isolamento de estruturas no nível diferencial (por exemplo, 

na relação: uma estrutura dominante/ uma tragédia), parece apenas ter o efeito de organi-

                                                
150  Cf. ibid.: 101-24; 125-45. Mas que, no caso de Vernant, para evitar talvez a proliferação de compa-
randuns pertinentes, acabam por reunir-se num articulado em torno do problema do direito e da justiça na 
polis, o novum da experiência que constitui o pano de fundo perante o qual a tragédia mede a distância em 
relação ao velho mundo do mito (cf. VERNANT 1972: 7-24.) 
151  SOURVINOU-INWOOD, ‘Tragedy and Anthropology’, in GREGORY: 303. 
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zar a investigação a partir daquelas pressuposições que, precisamente, estão sendo testadas 

com a comparação e, deste modo, atribuir a esta última um valor explicativo. Eis um salto 

de efeito imprevisível: o de fomentar e valorizar o preenchimento ou saturação do conteú-

do cultural como conteúdo hermenêutico, e reduzir a presença do sentido a uma transpa-

rência no fenómeno da proto-estrutura que garante a sua domesticação na cultura. Nesta 

concepção do sentido da tragédia, e tal como na concepção ideológica, a tragédia é allo 

allegorein: está em lugar de outra coisa; ela é a presença de uma alteridade (seja a “cultura” 

ou o “religioso”) que mais parece carecer de explicação do que de fornecê-la, mas que 

preserva sempre a sua integridade causativa na independência das suas positivações alegó-

ricas (ainda que haja boas razões para pensar que essas realidades não passam afinal, por 

seu lado, de uma contínua iteração de alegorias).  

 Uma concepção alegórica da tragédia terá inevitavelmente de inferir uma continui- 

dade entre os pressupostos culturais da audiência e uma interpretação dos actos e motiva-

ções das pessoas dramáticas (se ambos os grupos são filhos, por assim dizer, do mesmo 

mundo). É indisputável que as situações dramáticas convocariam núcleos de sentido com 

valor regulador nas existências dos espectadores; o seu carácter extremo, a que a vida real 

raramente daria ocasião, poderia representar, neste sentido, tão só um modo de colocar 

esses valores sob pressão, para os levar (bem como às existências por eles reguladas) ao 

seu extremo de significado. Mas a verdade é que de modo nenhum se pode dar conteúdo 

teórico à ideia de que uma estrutura de reconhecimento dá conta perfeita da sua própria 

perturbação. Em todo o processo mimético persiste esse mistério inabarcável da perturba-

ção ou distorção, da sua histeria, o que coloca o culturalismo num dilema: ou a comunica-

ção do sentido é transparente (e nesse sentido dispensam-se as situações extremas e a his-

teria trágica), ou a comunicação do conteúdo cultural é distorcida, e o que resta por apurar 

é exactamente o significado dessa distorção, quer dizer, o salto de nível e o acréscimo de 

sentido com que a vinda à existência da forma declarou, por exemplo, a sua independência 

do ritual. Se a cultura ilumina a tragédia, o que é que ilumina a cultura? A mesma autora 

acima citada pretende apresentar provas de que, a julgar pelos padrões normalmente 

impostos às jovens não casadas na Atenas do séc. V, Antígona é uma figura problemática 
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e desviante (ibid.: 305). Mesmo que se conceda que Sófocles veicula essa percepção, 

daqui não se pode concluir, como faz a autora, que a audiência ateniense fosse pouco sim-

pática para com Antígona, a não ser que aceitemos a premissa, que excede toda a possibi-

lidade culturalista, de que as audiências atenienses estavam acostumadas a ver negativa-

mente qualquer personagem feminina significativamente afastada das normas observadas 

na sua vida diária. Precisamente porque vivem na tragédia e (para o dizermos bucolica-

mente) transcendem as limitações da vida quotidiana, é que Antígona (ou outra como ela) 

não é uma simples donzela ou não se apresenta à percepção da audiência senão com o 

efeito de um curtocircuito.  

 Um exemplo de uma perturbação da mimesis cultural ou ideológica reside na difícil 

conciliação entre a ideia de que a própria cidade é o herói trágico com a consabida apetên-

cia da tragédia para documentar incestos, parricídios, infanticídios, suicídios e outras 

coisas que dificilmente seriam constitutivas da cultura cívica. Acresce, por outro lado, que 

estas preferências trágicas nem sequer são conhecidas, por exemplo, da literatura homé-

rica. As teses ideológica e alegórica só podem ser resgatadas, assim, se se evidenciar o 

vínculo entre o advento da democracia ou a estrutura do ritual e o privilégio trágico destes 

temas. Seja o caso da vingança. Não é claro o modo como se pode extrapolar da percepção 

cultural uma estrutura explicativa para o facto de a audiência grega e os dramaturgos 

serem tão aficionados dos actos de vingança. A vingança trágica é tipicamente violenta e 

sangrenta, mas, como já afirmado, havia uma interdição da vingança por meios violentos 

na Atenas democrática. A despeito da ser frequente na tragédia, a sociedade ateniense 

exibia uma acentuada tendência para o que se pode chamar "compromisso” e “concilia-

ção”, mais do que para a retaliação. Como compreender, assim, a relação entre a paixão 

pela vingança, tão proeminente na tragédia, e o lugar que ocupa nos valores da audiência?  

 Em busca de socorro, voltemos ao julgamento de Orestes. Terá o tribunal civil bani-

do decididamente a vingança? Na verdade, não: apenas autoriza o acusador (as Erínias) a 

perseguir a sua vingança através das instituições estabelecidas da cidade; para isso, pode o 

acusador arrolar, para suporte do seu caso, a fúria dos cidadãos, o seu desejo já-lá de vin-

gança. Disto mesmo parece consciente Ésquilo, ao incorporar as Erínias na instituição do 
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Areópago (Eum., 705), como compensação que recebem da deusa Atena para ressarcir as 

suas exigências insatisfeitas; com a incorporação das Fúrias na vida do Estado, consubs-

tancia-se a percepção de que as instituições estatais não são (não devem ser) desapaixona- 

das, mas antes irascíveis a respeito dos ofensores, e que, genericamente, a atitude emocio-

nal é que cria o Estado. A vingança não é excluída do processo legal; pelo contrário, é por 

ele monopolizada. Com isto, o cidadão fica instruído ou apaziguado, a instituição jurídica 

é justificada, e os interesses que, sem dúvida, mobilizaram o espectador para o Teatro da 

Dyonisia, amplamente satisfeitos. Por fim, só fica por explicar, para o dizermos sem con-

cessões, o essencial: a baba e o ranho de vinte mil espectadores. Fora isso, todas as inter-

pretações parecem possíveis, na medida em que são, por assim dizer, uma interminável 

exploração do ente. Esta exploração infinita, e as sucessivas reorganizações epistémicas 

do ente a que dá curso, são inclusivamente a consequência necessária quando se postula 

uma concepção transcendental da cultura (ou da “sociedade”) a que se associa todos os 

atributos de um sujeito histórico (que, ao mesmo tempo subjectiviza os objectos da sua 

acção transcendental, entre outros, os homens e s instituições); e quando não se quer 

pensar a evidência de que, no enfrentamento das mesmas condições, e no influxo dos 

mesmos constrangimentos institucionais ou culturais, os homens respondem sempre de 

maneiras diferentes e tornam todoas as estruturas construções ex post factu.  

3.  É na coincidência entre sentido e cultura que se instala também a tentação genealó- 

gica. Esta tentação está, não na concepção simpliciter de uma origem, mas na concepção 

de que a preservação do sentido na forma originada equivale a uma inscrição a-histórica 

do processo originário. Este processo resiste a qualquer esforço de mapeamento no domí-

nio da positividade histórica, o que sem dúvida é uma consequência da dispersão a que o 

conceito de origem foi sujeito desde que trazido por Nietzsche para o primeiro plano das 

preocupações contemporâneas. A origem, com efeito, é o que se apresenta ao genealogista 

como o que persiste como traço constante na estrutura de apresentabilidade do fenómeno 

que se quer “originado”. A “cultura” ou o “ritual”, deste ponto de vista, são estruturas não 

tanto causativas mas, mais exactamente, o conteúdo da própria generatividade interna das 

formas culturais, entendida como a reiteração da generatividade própria da cultura ou do 
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ritual, a qual encerra já toda a reserva de significado distribuído na sequência cultural pos-

terior. Para qualquer forma histórica na área dessa irradiação, o sentido é a semelhança de 

família, de postulado hereditário, diversamente reintegrado na manifestação histórica e, a 

cada passo, se quisermos, transubstanciado.  

 Um exemplo não trivial de uma genealogia que derrama subordinadamente alguma 

luz sobre a tragédia, e a que só telegraficamente nos podemos dedicar aqui, abastece-se 

dos princípios de uma modelação da aprendizagem, talvez ainda não suficientemente 

desautorizada, fundada no conceito de mimesis. É, com efeito, para uma noção aprofunda- 

da de aprendizagem mimética que René Girard cunha o conceito de “rivalidade mimética”. 

Este conceito está no centro de uma dinâmica da formação cultural (de carácter transcen-

dental) em que se articulam os conceitos primários de desejo e de violência. O desejo e a 

violência são efeitos de uma mesma mimesis, mas a violência é o «efeito inevitável da 

rivalidade mimética» (Girard: 242) entre seres humanos. O sujeito, é-nos dito, aprende a 

desejar o que um modelo deseja (a teoria não comporta o esclarecimento de como apren-

deu o modelo o seu desejo, nem por que razão essa auto-geração inicial do desejo, se 

assim podemos dizer, não é iterada nos outros sujeitos). O modelo indica ou sinaliza o 

desejo, mas ao mesmo tempo é dele o obstáculo, i.e., é o rival do imitador, na medida em 

que este só pode desejar o que o modelo deseja. Depressa o objecto de desejo se torna 

irrelevante (torna-se, na verdade, um mediador indesejado entre o modelo e o sujeito), já 

que é a pessoa imitada que o imitador deseja. O imitador já não quer ser como o modelo, 

mas sim ocupar o seu lugar. Na escalada da violência mimética aqui gerada, os rivais 

tornam-se indiscerníveis um do outro. Em certo momento dinâmico, a escalada da violên-

cia mimética projecta-se numa triangulação em que a culpabilidade e a raiva emergentes 

são objectivizadas num «duplo monstruoso» (ibid.: 225).152 O duplo é o «fenómeno aluci-

                                                
152  Daqui talvez a sensação persistente, na leitura de A Violência e o Sagrado, de que um dos seus em-
penhos mais vigorosos (assinalamo-lo marginalmente) é o de por todos os meios não parecer o Totem e 
Tabu ou qualquer outra das grandes obras antropológicas de Freud (risco que talvez não corra). O Totem e 
Tabu chega mesmo a comparecer (diríamos, como cristalização do próprio desejo denegado, i.e., bode 
expiatório) num dos dois capítulos dedicados à psicanálise, uma psicanálise convenientemente amputada dos 
aspectos mais perturbadores para a tese de Girard; a metapsicologia da pulsão, em particular a de morte, que 
Freud relaciona com a culpa do crime original, e a teoria da neurose, que é, no fundo, uma teoria da impossi-
bilidade mimética tout court. A rejeição da pulsão (não do instinto) não é nova na filosofia cristã, sobretudo 
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natório» (idem: 229) produzido pelo desconhecimento da reciprocidade mimética (ou 

humana) da violência: «Ali onde havia um milhar de conflitos particulares, um milhar de 

pares de irmãos inimistados [...] há de novo uma comunidade, una no ódio que lhe inspira 

um dos seus membros. [...] todos os ódios divergentes vão doravante convergir num indi-

víduo único, a vítima emissária» (id.: 118).153 O sacrifício desta vítima é o meio encon-

trado pela comunidade de novo “una” para alienar a violência ou «redireccioná-la para os 

canais apropriados» (id.: 24). O sacrifício expiatório é um evento primordial em que a 

violência recíproca, ao tornar-se unanimidade violenta contra uma das suas partes, cria 

sacralmente a comunidade. O sacrifício do bode expiatório restaura temporariamente o 

equilíbrio. Esta restauração miraculosa causa por sua vez uma exoneração retroactiva do 

bode expiatório, que é percebido agora como um salvador benemérito, que urge venerar 

por meio de repetidas anamneses sacrificiais. Mas o sentido dessa veneração é que, associ- 

ada à cultura sacrificial, há a iminência permanente de uma crise, de uma recomposição da 

violência mimética, da guerra de todos contra todos. É aqui que entra em cena o trágico 

propriamente dito, que será a expressão desse momento de crise. A tragédia é uma espécie 

de antropologia do político eternamente situada na transição conflitual entre a reiteração 

sacrifical da comunidade, como substância da ordem arcaica (afastamo-nos agora da ter-

minologia de Girard) e a ordem simbólica e denegatória, isto é, de alucinação normalizada, 

que substitui a proto-legalidade do Sacrifício pelo absoluto da Lei, entendida como uma 

permanência do sacrifício. Mas isto significa que a tragédia não pode ser compreendida na 

                                                                                                                                             
quando mesclada de ideologia liberal: trata-se de um preconceito que tem a ver com a imputada oposição 
entre a liberdade humana e o determinismo pulsional. A não rejeição da neurose, por outro lado, implicaria 
indesejavelmente uma lógica de constituição de sentido subtraída à determinação cultural (para ser atribuída 
ao inconsciente).  
153  A teoria vê a violência como uma cisão no desejo, como a incompatibilização do desejo consigo 
mesmo, nas nisto não deixa pensar o que é mais óbvio: que aquilo que se apresenta como obstáculo ao dese-
jo fá-lo na conformidade do próprio desejo; só uma concepção ingénua, que exclua a ambivalência, prescin-
de de ver que só na área da consciência, i.e, na posteridade da sua realização, o desejo se apresenta disso-
ciado entre si mesmo e o seu obstáculo, o qual é a mais reveladora expressão da sua natureza íntima. Deste 
modo, é desejada aquela violência gerada no obstáculo que o desejo a si mesmo se oferece. Por outro lado, é 
vaga a explicação do carácter alucinatório da eleição da vítima emissária, que Girard associa ao terror que 
envolve a experiência religiosa original (ibid.: 225); mas diríamos que a alucinação (situamo-nos no interior 
da teoria) é antes o desejo de não reconhecer a origem desejante da própria violência. É para não meditar 
este último desejo que a teoria providencialmente silencia a pulsão de morte psicanalítica. 
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contemporaneidade da Lei, cuja função virtualiza ou prepara. Significa também que a tra-

gédia não pertence ao tempo histórico, mas a uma incursão proto-histórica que suspende 

esse tempo e o readmite na sua originalidade. De que modo? Reencenando a narrativa, já 

só reconhecida sob forma criptomnésica, do destino da vítima. O texto trágico, na relação 

à cena, cumpre assim o mesmo destino dos Evangelhos na relação à liturgia: o de reactua-

lizar a história da vítima. O destino da vítima gera agora as lágrimas ou a comunhão em 

que, no decurso do tempo, se transubstanciou o ódio original. O espectáculo a que se 

destina ganha assim uma natureza para-ritual destinada a conter o primado antropológico 

da violência.  

 Que todas as personagens trágicas são máscaras de uma única entidade é a tradição 

“indiscutível” que foi transmitida à posteridade no início do capítulo X da Origem da Tra-

gédia: «Prometeu, Édipo, etc., não são mais do que disfarces do herói originário: Diony-

sos. A causa essencial da “idealidade” típica tão admirada destas figuras é que, por detrás 

das máscaras, se oculta um deus» (Nietzsche, GvT: 72). Os sofrimentos desse deus — «os 

sofrimentos da individuação reabsorvida na alegria da mesmidade original»154 — são a 

única matéria do trágico. Dizemos “legada à posteridade” sobretudo porque a interpreta- 

tio dionisyaca terá mesmo fornecido o paradigma de certa inflexão das ciências humanas 

para procurar respostas para as questões culturais em termos de uma origem ou de uma 

forma arcaica, a que corresponderá, por outro lado, uma não menos certa inibição de 

pensar a transcendência da forma originada em relação à origem (e vice-versa). Que o 

espectáculo trágico se produza no envolvimento com aspectos ritualísticos ou religiosos, 

em particular relacionados com o culto dionisíaco, é já, na verdade, uma controvérsia irre-

levante.155 A questão está na aferição dos índices da presença positiva de uma origem. 

                                                
154  DELEUZE, Nietzsche et la Philosophie, Paris, 1962, p. 13 
155  Embora, para marcar posição, possamos registar a de ELSE: «Não há nenhuma razão para crer que a 
tragédia se desenvolveu a partir de qualquer tipo de possesão ou êxtase, dionisíaco ou outro (...) o logos do 
actor trágico não apenas não é ditirâmbico ou dionisíaco, é anti-dionisíaco. O herói trágico apresenta-se a si 
mesmo enquanto irredutivelmente individualizado. A sua auto-consciência está no pólo oposto do frenesim 
dionisíaco do abandono, da desaparição de todo o carácter individual» (p. 31).  

. 
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Nietzsche tornou célebre a interpretação de que, à bifurcada presença originária de Diony-

sos, responde em cena, com o êxtase característico dos fiéis, o coro trágico, partícipe no 

sofrimento do «mestre e senhor» (ibid.: 63). Para a interpretação ritualística da tragédia, 

impulsionada pelo primeiro Nietzsche, é nas odes que se deve procurar o nexo mais inten-

so entre a tragédia e o seu contexto ritual (nomeadamente, talvez, pelas significações 

acrescidas da música e da dança). Mas defender este ponto de vista é amputar uma especi-

ficidade dramática das odes incompatível com o culto histórico (e, por conseguinte, dis-

suasora dessa originalidade): a ironia. Em face dessa ironia, nenhum sacerdote de Diony-

sos se sentiria cómodo ou sossegado na transposição do seu culto para a vida do palco trá-

gico, apenas para vê-lo reduzido a um fórum de esperanças desfeitas, catástrofes irreme- 

diáveis e sofrimentos intransitivos. Essa é a ironia. As odes extáticas de Sófocles e de 

Eurípides talvez manifestem a todo o momento a euforia dionisíaca, mas, ao contrário do 

êxtase nietzscheano, fazem-no na perfeita consciência da sua distância. A relação ao culto 

está nelas imediatamente decifrada numa descrença da comunhão, do êxtase ou da osmose, 

o que faz com que a inscrição do culto deva ser entendida no acréscimo de significado que 

lhe confere a ruptura introduzida pela perspectiva histórica. Com efeito, a produção dos 

logoi trágicos define-se na distância irónica aos rituais extáticos do mundo real — e aqui 

englobam-se os rituais extáticos da política e da cultura — nos quais a incorporação da 

distância irónica poria em risco a sua mesma efectividade. Assim, em vez de repercutir a 

matriz genética do ritual, de que seria a máscara, e de anular a distinção entre representa- 

ção dramática e o culto, a tragédia reforça essa distinção, e dela depende, para atingir ou 

produzir, não simplesmente o seu efeito literário, mas o seu direito a uma relação com o 

mundo da audiência no modo de uma rectificação sistemática do sentido.  

 É na evidência dessa relação que uma objecção possuidora de todas as virtudes da 

ingenuidade teria de perguntar por que razão a elucidação de uma tragédia ou qualquer 

outra forma cultural — elucidação que se instala na objectividade de uma dissociação — 

necessita de negar essa dissociação e proceder à tarefa explicativa do fenómeno em análise 

com base naquilo que ele precisamente já não é ou deixou de ser (um ritual dionisíaco, da 

caça, ou da vítima expiatória). Perante uma tragédia, a pergunta que se impõe é a que visa 
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a sua imediatidade fenomenológica: por que razão merece o mundo que nos sentemos e 

choremos? (segundo o que parece pensar uma cidade inteira, com a excepção de Sócrates 

e Platão). As ideias de uma homeostase da violência, dos terrores associados à crise sacri-

ficial, da certificação dos confortos da cidadania, parecem excluir aquilo que, segundo 

Heraclito, habita com o deus e que, neste momento, se senta: o idóneo dos espectadores, 

do “cada um” da audiência. 

 

 3         A estrutura cénica trágica e o primado mítico-teológico  

1. No Capítulo II, discutindo Platão, sugerimos que a estrutura física da representação 

cénica não era sem significado para a determinação das relações entre o espectáculo trági-

co e a vida da cidade. Evitando atribuir-lhe uma dimensão puramente formal, detectáva-

mos ali a produção do que chamávamos efeito de distância, designação cujo alargamento 

pudemos agora sugerir com a menção à distância irónica nos logoi trágicos, em particular, 

nas odes corais. Na mesma ocasião do capítulo 2, também fizemos eco de um locus comu-

nis nos estudos da tragédia clássica, segundo o qual o espectáculo trágico, tal como surge 

na Atenas do século V, encerra uma relação (que não se encontra, evidentemente, para 

além de toda a conjectura) a um paradigma anterior de codificação da experiência que 

convencionalmente apelidaremos aqui de mitico-teológico. Por mítico-teológico entende-

mos o campo a que está afectada toda a originalidade, sentido e referencialidade das con-

cepções extática, proto-sacrificial ou teológico-política da tragédia. As duas determina- 

ções — de vínculo e de distância — fornecem a dupla via pela qual as linhas de continui-

dade e ruptura que situam o espectáculo trágico na sua dimensão histórica e existencial se 

deixam aperceber: uma via, pelo lado da constituição fenomenológica do espectáculo trá-

gico; a outra, pelo lado da cesura na constelação cultural por relação à qual o espectáculo 

trágico pôde emergir.  

 A primeira via tem de ser objecto de um recuo, no qual o minimum formal do espec-

táculo teatral se deixe atrair à globalidade da relação com a outra via enunciada. O fenó-

meno teatral, como quer que se apresente, comporta sempre o pressuposto, mais ou menos 

explícito, de um revés na harmonia do mundo. Por “harmonia do mundo” não se designa 
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aqui uma idealidade lírica ou regressão ontológica em cuja restituição o distúrbio das que-

das e das aparências seria por fim dominado. Com essa expressão, referimo-nos apenas à 

estrutura dada do fenómeno cénico, em certa medida, à própria condição tecnológica que 

permite reconhecer o evento teatral no seu efectividade. A “harmonia” é a negatividade 

imanente do teatro. Na natureza espectacular do teatro, nas suas condições objectivas, a 

harmonia é a imobilidade, o estado em que ainda não há individuação pelo movimento: é 

também a isenção de palavra e intriga: tudo aquilo que o teatro, para existir, interrompe. 

No não-devir da harmonia, em que o teatro não é possível, o mundo é, por conseguinte, a 

unidade sem conceito que aguarda os desenvolvimentos dessa interrupção para ser preen-

chida. A harmonia refere assim o que podemos chamar um estado mimético consolidado. 

Este princípio de ordem cosmológica — é disso que se trata156 — reflecte-se nas condi-

ções primárias da cena, cuja dinâmica talvez baste a esclarecê-lo. Se, por exemplo, em 

cima de um palco, os actores e o coro permanecessem, desde o início, mudos e imóveis, 

extinguir-se-ia lentamente (ou não chegaria a produzir-se) o ergon do teatro, desde logo 

potenciado naquelas presenças do palco; a separação simbólica a que corresponde esse 

palco ver-se-ia abolida e os actores devolvidos, após a supresa inicial e o defraudar da 

expectativa mais ou menos prolongada, à condição “natural” daqueles que não pisam o 

palco. Numa palavra, o efeito da representação não chegaria a produzir-se. No entanto, 

esse estado de dispensação do efeito teatral é, paradoxalmente, a idealidade primária no 

trabalho desses actores, que tem por medida do seu êxito a simulação de um efeito de ver-

dade ou, pelo menos, a suspensão da descrença. Se é facto que, naquelas condições, o 

teatro não surgiria, por outro lado, na extinção dos seus efeitos, ele teria realizado o seu 

objectivo paradoxal: enquanto regressados à natureza e, por assim dizer, destruindo a con-

venção, os actores ter-se-iam disposto na mais perfeita abertura da visibilidade a que a 

representação pode aspirar. Ter-se-ia assim solucionado idealmente todo o problema técni-

co da inteligibilidade cénica: porque, pela desconfiguração simbólica da cena, o teatro ter-      

                                                
156   Cf. Poet., 1450a 7-9, que faz do espectáculo (ópsis) — o «pôr à frente dos olhos», o fazer ver — 
parte constitutiva do mythos trágico. O ópsis, com efeito, designa a ordem (kósmos) exterior e visível do 
mythos, em que se suporta uma referência ad extra ao sentido, do qual a outra dimensão constitutiva do 
mythos, a dicção, assegura a legibilidade.   
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-se-ia aproximado, tanto quanto lhe é possível, do ponto em que já está dispensado de 

necessidade: o estado que se traduz na dispensa de movimento, palavra e intriga. Ora, esta 

é a situação mimética consolidada de que parte todo o teatro ao tomar lugar; é, por assim 

dizer, o início ideal da representação. O movimento, a intriga e a palavra, para se darem 

início, necessitam de postular uma impureza da visibilidade, e assim dissidirem da sua 

consolidação mimética, dentro da qual não podem existir como tal. Essa necessidade é 

satisfeita pela primeiro verso ou movimento, que basta à ruptura da consolidação mimética, 

na medida em que, gerando uma expectativa de sentido a ser sucessivamente preenchida 

pela cadeia a que dá início, introduz desde logo o desequilíbrio associado a toda a ideia de 

representação: aquele desequilíbrio da visibilidade consagrado na não presença imediata 

do sentido. A primeira palavra do actor, a procissão do coro em direcção à orquestra, ou, 

como ainda hoje, as pancadas de Molière anunciando o início da acção, reiteram o cance-

lamento do estado ideal, para reabrir a questão ontológica — só em segundo grau técnica e 

teatral — da visibilidade e do sentido, e declarar a crise no seio da consolidação mimé-

tica.157 A marcação ou palavra inicial da personagem determina assim um processo de 

requisição do sentido — o espectáculo — que só vem a ser possível no momento em que 

se encontra amadurecida a consciência de uma falha na mimesis: e só a reparação dessa 

falha, a que o espectáculo deve prover com os mesmos meios com que a desencadea (por 

exemplo, terminando) justifica, de modo misterioso, o fervor de vinte mil espectadores no 

Pnyx ou no Epidauro. Mas a tragédia resiste a essa reposição e faz valer os direitos da 

falha que introduziu muito depois de ter chegado ao fim. Por isso, sentadas, choram vinte 

mil pessoas.  

2. A permanência harmónica na esfera da mimesis, de um pleno cumprimento mimé-

tico do mundo, é reactualizada no rito. O rito é a representação sem desequilíbrio da 
                                                
157  Nas tragédias, não é infrequente que essa separação crítica, i.e., a primeira fala, assuma a forma de 
uma invocação do disco solar, cujo curso, como é sabido, rege o tempo da representação cénica (cf. Elec., 2: 
«Ô phaôs agnon [ó luz divina]» (Aristófanes foi sensível a este ponto e satirizou essa invocação logo no iní-
cio dos Acarnenses. Também Winnie, a protagonista dos Dias Felizes, de Beckett, faz a glosa dessa invoca-
ção («O holy light»), dirigindo-se porém a um projector de cena.) Devemos talvez entender aqui o justo 
endereço do processo teatral ao domínio de que é a crise: o cosmológico. Trata-se de um endereço conscien-
te: nenhum autor desconhece que em toda a primeira palavra se esconde o princípio de uma crise poética. 
Os dramaturgos são mais obstinados: imaginam essa crise, por assim dizer, desdobrada no espaço inteiro.    
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visibilidade, sem cadeia auto-consequencial do sentido. O rito é, portanto, a re-imersão na 

vida do animal, da qual não se sai sem sacrifício, o ponto de entrada numa cadeia conse-

quencial da acção regulada pela culpa e a lei, ou, para irmos ao fundo existencial destas 

noções, pela permanente virtualização do terror de onde o individual se projecta perante si 

mesmo como consciência histórica. O desejo histórico-existencial de absorver na sobera-

nia do rito todas as dimensões contingentes da experiência (tentativa a que corresponde, 

no no nível superior, a instituição política) cumpre-se essencialmente como desejo regres-

sivo de preservar a vida, em todas as suas extremidades incontroláveis, na esfera harmóni- 

ca de uma mimesis consolidada (por outras palavras, de realizar historicamente a vida do 

animal a quem não se apresentou a ocasião do sacrifíco e da culpa, por conseguinte, do 

animal que não receia ser morto). Para uma comunidade que se reconheça como domínio 

simbólico produzido de um rito — por exemplo, instituída na mediação da prática e insti-

tuições expiatórias — o estado mimético está, por assim dizer, circularmente fechado em 

si mesmo, e é como iteração interna da sua circunferência que a vida pode processar-se; 

que a crise venha a tomar conta dessa comunidade, significa porém que alguma tensão se 

encontra associada à conformação mítico-mimética da existência. Nas condições concretas 

do processo grego, a tragédia terá representado a libertação desse tipo de tensão. Por isso 

lhe está tão intimamente associada a questão puramente tecnológica do teatro. Neste plano, 

os conteúdos trágicos estão na mais perfeita correspondência com os significados que, 

contra a visibilidade mimética ideal, o teatro torna visíveis. Também o trágico, como con-

teúdo histórico, é o momento patológico de uma mimesis e o seu rompimento. Tal patolo-

gia põe à vista um elemento do círculo mimético tornado incompatível com a sua manu-

tenção; esse elemento revela-se em permanente tensão consigo mesmo, mostrando por fim 

a ambivalência do seu estatuto, isto é, a sua inconformidade à ordem em que subsiste. 

Essa ordem é assim confrontada com as suas possibilidades críticas a partir do seu próprio 

fundamento: e com isto queremos dizer que há um momento em que ela é apreendida 

enquanto possibilidade estética. Mas “estética” aqui não quer significar outra coisa que o 

domínio de libertação de novas categorias históricas.  

 Da confluência daquelas determinações numa unidade significativa — a que se refe-
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re à tecnologia do espectáculo trágico e a sua emergência a partir de uma fractura na cons-

telação histórico-existencial — mostra perfeita consciência Hans Blumenberg, ao escrever, 

a respeito do sentido da kathársis aristotélica, que «não é a matéria do mito que é o 

elemento decisivo, mas a distância que, a respeito dessa matéria, é consentida ao auditor e 

espectador. Aquilo que na mitologia pôde ser uma doutrina dos deuses no sentido estrito, 

talvez tivesse assombrado a vida humana, outrora, com opressão e pavor; mas tudo isso 

foi relegado ao mundo das histórias, e o facto de as histórias dos deuses já não serem inti-

midantes nem se disporem à coerção prontifica-as, ao mesmo tempo, para a recepção esté-

tica» (2001: 24). A extinção de um poder de coerção na “doutrina dos deuses” é o factor 

que, no contexto grego, permite adscrever o mítico à nova relação pertinente modelada 

segundo a figura do auditor e espectador. O mito torna-se visibilidade (portanto, função de 

uma distância) na medida em que é, de súbito, impotente. Por isso, transforma-se em 

skêne, quer dizer, em ordem de referencialidade dominada pela pressuposição de um dis-

frute. Ao contrário da comédia — que não trata dos deuses senão na medida em que eles 

estão já de tal modo privados da sua transcendência que a sua aparição entre os homens é 

já um sinal de aviltamento do mundo humano158—, para a tragédia permanece essencial a 

manutenção de um vínculo à matéria mítica, mas apenas na medida em que esse vínculo é 

o requisito de visibilidade da própria distância ou desavença implicada no acto que a 

constitui; é para melhor mostrar a sua condição desavinda que a tragédia tão profunda-

mente se envolve com o mítico; mas ela não acolhe os deuses senão para afirmar-se como 

aquilo em que o problema desse acolhimento toma lugar. Num plano puramente lógico, se 

a comédia só é possível ali onde o deus foi rebaixado — mas ainda não subjectivado — é 

só após esse rebaixamento que a tragédia, subjectivando-o, se torna possível: ela é o que 

ocorre quando o ponto de vista do deus se torna acessível. Mas é da desavença primordial 

— quer dizer, da interrogação amadurecida do mítico na sua substância, e na medida em 

que essa substância já faz sentir o seu apelo de um horizonte que está distante — que a 

tragédia recolhe a sua inteligibilidade adicional, na qual, inclusivamente, se fundará o 

                                                
158  Cf. o retrato grotesco que ARISTÓFANES faz de Dionysos, nas Rãs, 628ss. Para suporte da noção, cf. F. 
M. CORNFORD, The Origin of Attic Comedy, Londres, 1914, pp. 204-5. 
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ascendente que exerce sobre a vida emocional da polis. Na medida em que essa vida emo-

cional é também a experiência de uma extinção e de uma inoperância do mito, imediata-

mente traduzido numa norma física da recepção e numa lógica da cena, então essa experi-

ência abrange também o esvaziamento das dimensões da experiência deixadas devolutas 

pela extinção desse poder: nomeadamente a cidade como instituição teológico-política, 

como realidade predicada por esse poder. É por isso, como já observámos, que a cidade é 

submetida, nas condições transcendentais do espectáculo cénico, ao mesmo processo de 

distanciamento — tornando-se, ela também, naquilo em que se encontra garantida pelo 

mesmo poder, apta à recepção estética. Desta forma, o espectáculo cénico impõe ao 

mítico-teológico uma distância equivalente àquela que impõe à cidade e encontra-se, por 

assim dizer, a meio caminho de um e da outra. No trágico, conserva-se, com efeito, a 

frágil equidistância em que, paradoxalmente, se dá rosto a uma anterioridade vinculativa 

da experiência — o mítico —, cujo carácter constitutivo e cujos conteúdos já não podem 

ser certificados, mas que por isso mesmo, enquanto poder constitutivo extinto, coloca 

também a questão dos poderes, em particular o da cidade. O significado dessa posição, a 

ser percebido, qualifica imediatamente os prosopa, os homens e mulheres que falam e, por 

vezes, agem na cena trágica, e distingue-os de todos os outros: propiciando a regra ou lei 

da sua comunidade. Afirmar essa comunidade como natural ou política pressupõe uma 

disjunção que a equidistância trágica não pode reconhecer. Nessa comunidade, preservar-      

-se-á de algum modo a condição emergente de um homem para o qual, por via dos seus 

vínculos anteriores (o mítico), não pode ser satisfatória a lei da cidade e não pode, por 

outro lado, certificar já o carácter constitutivo desse vínculo. Mas para aqueles — os “cada 

um” — que se reúnem em torno da distância desses homens e mulheres, tal distância é a 

condição de superação dos enraizamentos em que o evento da sua verdade, dispersa nesses 

enraizamentos, deixou de ser (ou nunca foi) possível.   

 Que a tragédia seja o evento dessa (ausência de) verdade não diz assim respeito ape- 

nas ao seu conteúdo objectivado, mas antes de mais, à condicionante técnica que permite o 

teatro. Por outras palavras, diz respeito a uma pura fenomenologia, na medida em que 

corresponde àquele acto de pôr à distância sem o qual a verdade não pode encontrar-se, 



 242 

por assim dizer, no seu evento. É esta relação que está imediatamente inscrita na técnica 

teatral. Ela não é o simples dispositvo acessório que acompanha a separação da intriga 

humana e da intriga divina. O teatro e a técnica teatral, o rompimento da harmonia, o cál-

culo métrico da visibilidade, a máscara, a “teatralidade” da voz e do gesto — e, nos nossos 

dias, com grande predominância, a luz — são o enigma dessa separação, o enigma em que 

essa separação aparece como tal. Mas o conteúdo objectivado da tragédia está ele próprio 

na plena correspondência com o significado cosmológico da abertura cénica que assegura 

o seu evento. Já foi notado, de forma por vezes esquemática, um eixo que corre de Ésquilo 

a Sófocles, e deste a Eurípides, que articula um desligamento progressivo do homem da 

intriga divina. Com efeito, se, na mais antiga das tragédias que nos ficaram (o Prometeu 

Agrilhoado), Ésquilo não introduz qualquer personagem humana, na última, as Bacantes, 

Eurípides pergunta se é legítimo que os deuses imitem os homens.159 Trata-se aqui de um 

desintensificação progressiva da intriga divina, que culmina, deste modo, na revelação de 

que os deuses são iguais aos homens (o que poderíamos ler, com anacronismo, segundo o 

princípio de um desencantamento ou perda do mundo, mas a que será mais lícito dar a 

notação de uma perda gradual do terror mítico-teológico). Na medida em que a intriga do 

mito começa a desintegrar-se no seu sentido e em que o sistema representativo cénico põe 

à distância o divino, vai-se destacando dessa intriga a intriga do humano que é tanto mais 

religada e reacordada à primeira pela obra de arte cénica quanto mais exposta na sua desa-

vença. A intriga humana tende, não só a autonomizar-se, mas inclusivamente a colidir e a 

suprimir a primeira: ela aparece como humana na medida tanto da colisão como do distan-

ciamento. Mas o que assim aparece é um enigma, pois é como enigma que aparece o 

homem quando se acha perdido do terror e da intriga divina (e, por conseguinte, também 

assim aparecem os deuses que o imitam). Quanto ao teatro, a realização desse aparecimen- 

to, é ele mesmo também, e primordialmente, o enigma dessa separação. 

 Num dos momentos da tragédia de Édipo sintetiza-se supremamente essa passagem 

da intriga divina à humana. Trata-se do episódio que opõe Édipo à incarnação do tirano 
                                                
159  Mas já no Agamémnon, no grande hino coral de invocação a Zeus, diz Ésquilo do deus supremo: 
«seja Zeus quem for (Ζεύς ὅστις ποτ᾽ ἐστίν)» (Aga., 160); trata-se pois de uma invocação que já não pode 
falar do seu objecto por meio da palavra. 
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teológico, a Esfinge. O carácter sincrético da Esfinge significa que a instituição simbólica 

a que ela corresponde, o teológico-político, já não pode ser reencontrado senão sob a for-

ma negativa do tirano, da besta terrível e monstruosa. Aquele que se mostra capaz de res-

ponder ao enigma da Esfinge é quem se tornará rei. A Esfinge é vencida porque o saber 

dela já não pode tomar lugar como enigma indecifrável, quer dizer, como enigma capaz de 

aspirar a qualquer forma de vigência. Mas o desafio da Esfinge, em si mesma a apoteose 

do inexcrutável e do enigmático, transfere ironicamente o enigma para o homem e para a 

sua vigência. A vitória sobre a Esfinge (sobre a construção teológico-política) é represen-

tada pelo facto de Édipo saber responder por si mesmo; ela funda-se na prova de que 

Édipo possui o conhecimento daquilo que se dá o caso de ser e que, portanto, pode resol-

ver o enigma do homem. Por isso diz a Tirésias, «segundo se viu, não o possuías [o saber 

capaz de derrotar a Esfinge], nem por oráculos nem por to ter ensinado algum deus [ek 

theon ton gnôthon]. Em contrapartida, vim eu, Édipo, que nada sabia, e silenciei-a, desco-

brindo a resposta com o meu engenho» (EdR: 394-7). Mas aqui não vigora qualquer forma 

de optimismo ou de euforia (tal como não vigora na ode ao engenho humano da Antígona). 

Como se perceberá, esse enigma, cuja resposta deixou de estar reservada ao tirano mítico, 

logo exercerá os seus direitos. O aniquilamento da Esfinge abriu as portas da cidade, quer 

dizer, instituiu a liberdade. Mas é nesse novo domínio que o antigo enigma reaparece; é 

que Édipo, afinal, não o solucionou, ou a sua resposta mostrou-se insuficiente. A liberdade 

é instituída, mas a cidade de Tebas permanece flagelada pela peste. A erradicação da peste 

depende, por sua vez, da solução de um outro enigma, proferido pelo oráculo, referente, 

desta vez à singularidade de um homem: precisamente aquele que respondeu ao enigma do 

Homem. Compreende-se por aqui a natureza da hybris de Édipo: destruindo a tirania e 

ascendendo ao trono, ele persiste na ignorância de que, apesar do enigma ter sido resolvi-

do e a liberdade possibilitada, ele não chegou a responder por si: as duas respostas não são 

a mesma. Mas, para que as catastróficas consequências desta omissão se manifestassem 

em toda a sua extensão, foi necessário que se abrisse o campo da liberdade política. No 

fim da tragédia, quando o mensageiro enviado pela raínha se apresenta perante Édipo e lhe 

descobre a identidade, o que se anuncia é, por fim, a verdadeira resposta à pergunta da 



 244 

Esfinge, mas na forma em que ela se pode formular: na estranheza total à intriga alterna-

tiva da liberdade.  

 Para que a intriga humana prevaleça, é necessário que o daimónico, o mítico-    

teológico, seja posto à distância. Mas o que fica à vista neste recuo não é menos aterrori- 

zador e misterioso. É possível dizer que ficam à vista as paixões, mas, sem o devido 

enquadramento, as paixões nenhum acréscimo de sentido podem dar. Comentando o final 

da Medeia, de Eurípides, no qual a Jasão só resta explicar a conduta da sua mulher pela 

acção de um daimon «suscitado pelo sangue inexpiado», Dodds observa que estas pala-

vras, para Eurípides e para a sua audiência, já não representam mais que um arcaísmo de 

linguagem pelo qual sabem muito bem o que entender: sabem que «Medeia está nas garras, 

não de um deus, mas do seu thymos. Implora por misericórdia como um escravo suplica a 

um amo brutal. Mas em vão, pois as fontes da acção estão escondidas no thymos, onde 

nem razão nem piedade podem ser de valia» (Dodds: 202). É justamente porque o mundo 

daimónico se retirou que «o homem está só com as suas paixões. [...] Eurípides mostra-

nos homens e mulheres desprotegidos face ao mistério do mal, mas este mal já não é uma 

força estranha que ataca a razão a partir do exterior, mas uma instância do seu próprio ser» 

(ibid.). As paixões — para as quais “irracional” será sempre a mais infeliz das designações 

— constituirão um fundo incoativo, desde sempre já lá na sua disponibilidade (pois decer-

to não foi a tragédia que as criou), prestes a aflorar desde que a codificação mítica foi 

posta à distância. Ao tomar posse delas, a tragédia torna inteligível a sua infelicidade ou 

infortúnio. Elas vivem em desencontro e em malogro: delas não se proporciona qualquer 

acesso ao Bem. Como proclama a República, a ordenação adequada da polis segundo o 

conhecimento do Bem implicaria sempre o sacrifício das paixões; a expulsão dos poetas 

seria o emblema de uma cidade que teria superado a servidão do thymos e em que as esco-

lha trágicas de Orestes ou de Dejanira já não seriam possíveis. O deus impiedoso de 

Eurípides, o sangue inexpiado, tão monstruoso como a Esfinge, é a marca de uma prolife-

ração insustentável das tiranias que a cidade tem de conciliar no momento em que a 

harmonização dos poderes deixou de ser feito na conivência íntima do religioso. A separa-

ção do enigma humano das palavras da Esfinge, i.e., da narrativa fundacional (teológico-       
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-política) do mito, abriu a impossibilidade mais atroz de qualquer forma fundacionista da 

cidade política. O trabalho trágico de elaboração das paixões humanas é também uma 

reelaboração do prototipismo cívico em termos de paixões e padecimentos. A apropriação 

das próprias paixões pelo homem, elaborada na tragédia cénica, comporta uma tese acerca 

do infundado da cidade, na medida em que a servidão voluntária de Medeia ou de Electra 

a outros poderes impossibilita toda a perspectiva de comunidade. Mas, na medida em que 

Medeia ou Electra constituem a comunidade a que se dão em espectáculo, essa comuni-

dade é aquela que se funda para assistir ào espectáculo da impossibilidade de qualquer 

comunidade, quer dizer, da impossibilidade de si mesma. Porém, nada disto acontece 

porque as paixões sejam fortes, mas porque são trágicas, isto é, trazem vinculado, na sua 

coesão, o problema do destino. 

 

 4    Assombro e destino  

1. Que a fenomenologia teatral, na relação que a forma e no evento de verdade a que 

corresponde, seja cognatamente a estrutura adequada à visibilidade do trágico; que o 

aparecimento da separação se positive enquanto “tragédia”; que, através dela, o trágico se 

apresente como princípio em que a comunidade acede a uma relação de verdade consigo 

mesma, é porém algo em que se configura algo de mais essencial, que talvez só se preste a 

um esclarecimento satisfatório no domínio de uma filosofia da história, no qual importa 

menos o que a tragédia cénica dá a ver do que a possibilitação mesma dessa visibilidade 

no que ela transporta de significado histórico. Para uma preocupação deste tipo, o trágico 

não representa apenas uma mutação no domínio da arte; indica também um limite no 

domínio da história. É assim que todo o discurso da origem, no que se aplica à tragédia, 

exprime, mais ou menos conscientemente, a ideia de que teve lugar uma distinção no 

plano histórico, que por todo o lado, na cena trágica, se proclama uma crise de continuida- 

de entre épocas da experiência, e que a reflexão dessa crise diz respeito à própria substan-

cialidade do trágico 

 É uma formulação decisiva desta intuição que encontramos na seguinte passagem de 

A Origem do Drama Lutuoso Alemão:  
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É a decisiva confrontação Grega com a ordem demónica do mundo que confere à poesia 
trágica a sua assinatura histórico-filosófica. Entre o trágico e o demónico existe a mesma 
relação que entre o paradoxo e a ambiguidade. Em todos os paradoxos da tragédia — o 
sacrifício, que funda uma nova lei sem deixar de obedecer à lei antiga, a morte, que é 
uma expiação e, no entanto, não faz mais que matar o Si-mesmo, o desfecho que consa-
gra a vitória do homem ao mesmo tempo que a do deus — a ambiguidade, o stigma dos 
daimones, está prestes a perecer (Benjamin 1923: 115). 

A tragédia é vista aqui como uma configuração agónica da existência grega, determinada 

numa confrontação com a ordem do mundo cuja essência é o daimon. Ela está assim 

investida de uma intenção histórica, ordenada ao perecimento da configuração mítica. À 

opressiva ambiguidade do mito, opõe a tragédia, num enfrentamento violento, a desconti-

nuidade do paradoxo. Mas embora a tragédia seja uma apresentação (uma Darstellung) — 

ela é o dizer ou mostrar de qualquer coisa, quanto mais não seja desse paradoxo —, tudo 

indica que o que confere à tragédia, nesta oposição, o significado que lhe cabe do ponto de 

vista de uma filosofia da história e, assim, o que nela se torna decisivo, não é tanto para 

ser procurado naquilo de que ela é a apresentação, como na sua apresentação em si mesma. 

O que esta apresentação de si mesma diz é a confrontação com o mito no seu acontecer 

histórico. Assim, a tragédia não é simples apresentação de uma confrontação já havida, da 

ordem possivelmente do paradoxo (digamos, a confrontação entre Orestes e as Erínias); 

antes, aquilo em que ela se diz e dá como sentido — e nisto incorpora o seu dizer sobre 

Orestes e as Erínias —, é o acontecer histórico-filosófico do confronto, em si mesmo, com 

o mito e a sua ambiguidade.  

 Mas que podemos entender por essa ambiguidade do mito em relação à qual se 

determina o lugar da tragédia? Esta questão defronta-se com dificuldades talvez inultra-

passáveis: é que essa ambiguidade significa a própria resistência do mito a qualquer apro-

ximação conceptual. Mais do que na tese doutoral, é no seu ensaio de 1921 sobre As Afini- 

dades Electivas de Goethe que Benjamin enfrenta esta dificuldade. No mito, escreve ele, 

não há «verdade alguma, pois não há nenhuma não-ambiguidade, e assim nem sequer 

erro» (1921: 334). O não haver verdade alguma no mito (recordamos: ao contrário do que 

queria Heidegger) não significa que ele minta ou falseie (como queria Platão), posto que 

mentir ou falsear já supõem uma relação à verdade. O mito revela antes uma «indiferença 
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destrutiva em relação à verdade» (ibid.); nesta indiferença, ele vive retirado de qualquer 

relação à verdade. Do mito não há assim propriamente conhecimento senão disto mesmo: 

que ele se revela nessa indiferença. Por esta razão, continua Benjamin, é que «a arte autên-

tica e a autêntica filosofia — enquanto que distintas da sua fase inautêntica, “teúrgica” [...] 

— começam na Grécia com o fechamento do mito, pois que nenhuma é mais fundada na 

verdade do que a outra» (ibid.). Por outras palavras, se a autêntica arte e a autêntica filoso-

fia começam com o fechamento do mito, isso significa que esse fechamento é sobretudo 

uma abertura daquilo em que jaz a possibilidade da arte e da filosofia, nomeadamente, a 

verdade em si mesma.   

 É a possibilidade de se colocar nessa fractura em que se sintetizam um fechamento e 

uma abertura que se oferece à decisão do homem grego — “decisão” porque aí se determi-

na o confronto em que uma era da experiência dá lugar a outra. É nessa decisão que se 

determina o homem grego como o homem histórico da relação à verdade. Do ponto de 

vista da decisão, cujo significado se repercute no plano de uma filosofia da história, a rela-

ção à verdade irrompe simultaneamente como filosofia e como tragédia; ambas as formas 

estão vinculadas à mesma decisão historial, ambas se encontram unidas como expressão 

de uma nova era histórica da experiência. Mas, decerto, a relação à verdade que as vincula 

nessa decisão não é a mesma. No que lhe cabe, o trágico cancela a indiferença destrutiva 

do mito em relação à verdade, segudo interpretamos, propondo-se nessa forma de não-

indiferença a que Benjamin chama “paradoxo”. 

 Acerca da natureza desse paradoxo, Benjamin não oferece mais do que as esparsas 

indicações que acima reproduzimos. Mas, se as quisermos adoptar, devemos perguntar a 

que condição é que elas se referem e de que modo a relação à verdade nelas presumida 

lhes confere visibilidade. Elas deverão referir-se à acção do herói. Tal como a era da expe-

riência marcada pela relação filosófica à verdade se torna visível na acção e no destino de 

Sócrates, assim se torna visível a relação trágica à verdade na materialização dramática do 

destino do herói. Esta materialização é o que decorre da narrativa de si do herói. Mas só na 

sua anagnórise, no reconhecimento da situação própria, é que a relação à verdade pode 

emergir na forma específica do paradoxo. Ambas as formas de decisão grega, a de Sócra- 
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tes e a do herói trágico, talvez ponham a questão da relação à verdade no plano da essên-

cia. Enquanto que Sócrates a remete aos recursos de uma theoria, o plano maximamente 

participativo na vida das ideias, na poesia trágica a essência torna-se vida, quer dizer, pro-

dutora de mudança, sob a forma de destino. O destino aparece na tragédia como a única 

realidade verdadeira, i.e., como o único suporte de uma relação à verdade, uma realidade 

em que o herói se cria e desgasta, mas em que, ainda que na forma de um paradoxo insu-

perável, se descobre no que é. Deste modo, introduz o ponto de vista de uma transcendên- 

cia (e nisto se separa ela da epopeia, por exemplo) em que se torna visível a vida como 

integralmente absorvida na sua imanência (visibilidade de que o herói é, precisamente, o 

processo).  

2. Duas analogias subordinadas são aqui sugeridas: a primeira, fornece-a a ainda mais 

elusiva relação ao nascimento. Do mesmo modo que a maiêutica socrática significa o 

parto da alma para a imanência da essência, assim, no espectáculo trágico, nenhuma figura 

é tão expressiva da particularidade do herói como a do seu nascimento. Este significado 

parece inclusivamente replicado na própria liturgia do espectáculo. A concentração da 

multidão em torno de uma cena, a princípio vazia, o silêncio que se abate, a súbita irrup-

ção de uma ordem de causalidade orientada a uma totalidade de significado, tudo se reúne 

à percepção unificadora do nascimento, que é confirmado com as primeiras palavras da 

personagem, cuja vida significante, tal como a seguir a testemunharemos, preludiam. Por 

outro lado, o que as suas palavras dão (ou as do Coro por ele) é imediatamente a recapitu-

lação do que esteve de permeio entre o seu nascimento — no seio de uma família e no 

favor ou desfavor dos signos que o regeram — e a actualidade dramática.  

 Uma segunda analogia é oferecida pelo facto de em ambas operar a figura originária 

de toda a moção do saber: o thaumazein, o espanto ou assombro em que a filosofia não 

cessou de proclamar a sua archê.160 Nas condições específicas da distância transcendental 

                                                
160  Cf. PLATÃO, Teet., 155: «Pois o espanto é a principal afecção (to pathos) do filósofo; e não tem a 
filosofia outro começo (alle archê) que este.» (ARISTÓTELES repete-o verbatim no Livro A da Metafísica, 
982b l2). Mas isto é também o que define o espectador de teatro. É certo que o longo convívio de thauma-
zein e theoria foi bastante, como num processo indutivo humeano, a vinculá-los num nexo causativo. Mas 
será possível pensar um assombro preservado da sua finalização epistémica? Sobre o complexo de thauma-
zein, theastai e theorein, cf. SNELL: 55ss.; nada impede que agreguemos a este complexo o substantivo 
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cénica — da distância que se abre pelo rompimento da mimésis consolidada — o assom-

bro vem a constituir-se como aquela forma de hipnose a que associamos o usufruto do 

objecto estético. Ao desejo de saber — de fugir à ignorância —, que remete teleologica-

mente o assombro ao plano da theoria, corresponderá ali um desejo desencontrado do seu 

envio epistémico e comprometido na especificidade do meio teatral, mais precisamente da 

experiência estética, e que se caracteriza como um desejo, não de saber, mas de permane-

cer no assombro.161 O espanto fenomenológico do teatro, o seu thaumazein específico, na 

medida em que se refere a uma apresentação das coisas na separação das suas determina-

ções políticas, pressupõe uma devolução de um estado original do mundo tal como só a 

negatividade do teatro, na pressuposição de uma harmonia que vem romper, pode simular. 

O início do espectáculo trágico, o “nascimento” do herói, tem o valor simbólico de uma 

recapitulação do processo determinativo do mundo fenomenológico desde o princípio. O 

mundo é reconduzido, por assim dizer, ao instante em que toda a promessa de actualidade 

está ainda suspensa na sua potencialidade, e assim também todo o sentido, preservado de 

toda a escolha, se encontra ainda disponível para a sua consideração unitária.162  

                                                                                                                                             
theatai (espectador de teatro). O assombro abre o campo a uma apetência erótica. Isto significa que ele é, 
antes de mais, a apreensão da pertença do homem ao domínio de Eros. Nesta medida, a sua forma de 
acabamento é a da possessão. Uma forma de thaumazein emergiu, entretanto, como forma de enaltecimento 
cívico ou nacional, como se mostra na Oração Fúnebre de Péricles, em que o strategos de Atenas enuncia os 
sinais autênticos (σῆμαινει) de uma maravilha legítima: as colónias e postos avançados que plantou por 
todo o Egeu, os túmulos dos que caíram em terra estrangeira, e todos os memoriais eternos (μνῆμεια αιδία) 
do espantoso poder de Atenas. São tantos esses sinais que Atenas não precisa de louvores suplementares 
para ser objecto de thaumazein presente ou futuro (TUCÍDIDES: II. 41, 2 et passim).  
161  Nisto se radicará a crítica platónica da adulação da alma proporcionada pelo espectáculo trágico. 
Entretanto, o desejo de permanecer no assombro terá fornecido o precipiendum das teorias do belo e da 
autonomia do estético. Supõem elas, como se sabe, uma verdade própria da aparência ou do simulacro, quer 
dizer, o efeito da arte no sentido moderno, irreconhecível para Platão, mas já acolhido e preparado por Aris-
tóteles, ainda que se revele no Estagirita sob a forma de uma apeiroskalia, isto é, de uma insensibilidade ao 
belo ou à sua problematização, que é totalmente estranha às intenções da Poética. Ali, o discurso sobre a tra-
gédia, na essência, apresenta-se sob a forma de uma teoria do insuportável, que subordina inclusivamente a 
teoria do deleite artístico a que aponta a discussão técnica e estilística da tragédia. O assombro, deste modo, 
está ali menos ordenado ao belo do que ao insuportável.  
162  Excurso: Esta concepção arqui-teorética e arqui-estética só é possível no interior de uma mundivisão 
que suprime ou ignora todo o ponto de vista criacionista, como a Grega. Com efeito, o thaumazein é a 
impossibilidade específica do ponto de vista do Criador laborioso da teologia ou do criador laborioso da 
estética moderna. Este último ponto de vista pressupõe uma soberania cognitiva sobre a obra que a vê indis- 
sociada de uma representação dos fins. Por isso, a obra de Deus é digna de louvor, não de espanto; e o mais 
próximo que a narrativa genesíaca, por exemplo, oferece do thaumazein é o vidit Deus lucem quod esset 
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 Nas condições transcendentais do nascimento e da actualidade teatral, unificadas na 

carreira do herói trágico, o assombro produz-se sob a forma da ilusão ou hipnose consci- 

ente de si mesma. Essa hipnose é simultaneamente a do espectador e a do herói trágico. 

Nesta hipnose ainda se abriga algo daquele sentido original do thaumazein que em Home-

ro qualificava a experiência da presença divina. «Os Gregos», escreve Bruno Snell, 

«nunca perderam de vista que o thaumazein é um terror sublimado» (Snell: 57). É desta 

originalidade que o estético, como permanência no assombro, retém todo o seu significado. 

Nas condições históricas da decisão grega, o estético emerge como a reinscrição do mate-

rial mítico tradicional sob o modo transcendental da ilusão ou hipnose consciente de si 

mesma do teatro, na qual aquele material se sujeita ao efeito analítico produtor da sua ver-

dade (o que poderia sugerir a qualificação do teatro como meta-processo de todos os pro-
                                                                                                                                             
bona, a contemplação da obra como boa. Não apenas Deus é incapaz de espanto, porque a obra não excederá 
o desígnio a que obedece, como para Adão e Eva a obra é indiferente, porque participam no círculo miméti-
co da criação. Mas, no Cristianismo, como na estética romântica, o rompimento do círculo (a Queda), embo-
ra abra a distância apta ao espanto, é sentida pelos pais originais como uma ferida na mimesis, e assim como 
manutenção de uma familiaridade do mundo reiterada pela consciência de um castigo. Também os anjos 
oscilam entre o louvor e a rebeldia, quer dizer, estão perante a criação como perante um poder que obstrui a 
sua consideração desinteressada. No Talmude, a rebeldia de Lúcifer é replicada na figura humana (no ser 
vivente: nefes haya) da Lilith primordial. O abandono voluntário do Éden e o rompimento do círculo 
mimético, no caso de Lilith, cumpre a desavença do erótico com as exigências da mimesis perfeita, desaven-
ça que reencontramos, por exemplo, na archê filosófica. Para Lilith, a Criação é incapaz de fornecer a sua 
reflexão e esta omissão anula todo o espanto. Criada, com Adão, dos mesmos barros, Eros exonera-a dessa 
semelhança, mas a Criação não lhe fornece o suporte da diferença. Que Deus acaba por corrigir o seu erro, 
isto é, o erro da criação sem reflexo, é o que se revela na segunda mulher de Adão, tal como supremamente 
apercebida por MILTON, no Paraíso Perdido, quando põe Eva perante a sua reflexão no lago do Éden. Ena-
morada desta reflexão, Eva «would pine with vain desire / had not a voice thus warn'd me» (The Poetical 
Works, Londres/ Glasgow, 1926, V, 466-7). Esta voz, que é a de Deus, condu-la até Adão, junto de quem 
ficará por abdicação da relação especular primária, por interposição da lei masculina. Por outras palavras, é 
arrancada à indiferenciação e acede à lei divina do reflexo que subentende ou postula a variedade sexual. A 
impossibilidade lilithiana de encontrar na criação o suporte de uma ligação primária repercutirá por todo o 
gótico literário do século XIX sob a forma de uma maldição teológica da criação. O monstro de Mary 
SHELLEY, na sua glosa da reflexão no lago miltoniana, diz: «how was I terrified when I viewed myself in a 
transparent pool!» (Frankenstein; or, the Modern Prometheus, Filadélfia, 1987, p. 83). Após a Queda, Adão 
e Eva estão impossibilitados de thaumazein porque, na relação à Criação, se interpõe agora o conhecimento 
da Lei. O espanto, como poderíamos interpretar, é o que se torna possível na ignorância ou na ausência da 
lei, é a polaridade revogativa da lei no seu devir histórico. Para Adão e Eva, enquanto a lei vigorou (com a 
proibição do conhecimento) não houve rompimento do círculo mimético, nem houve propriamente lei, que 
só se manifesta como reposição de si mesma (pelo castigo). Após o desrespeito da lei, a punição substituiu a 
possibilidade do espanto. Esta substituição ocorre sob a forma de trabalho (o trabalho no mundo, a errância). 
O thaumazein supõe sempre a condição edénica da scholê, do ócio. (É talvez este esquema simbólico, reite-
rado na figura de um espanto original capaz de ser reactivado no interior do próprio trabalho, que preside à 
noção proto-messiânica da consciência de classe e de uma libertação do proletariado.)      
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cessos que suscitam a questão da sua verdade). É nessa relação primordial ao mítico que 

se pode reconhecer a emergência do estético, como o sinal de um rompimento do círculo 

mimético. O usufruto estético, possibilitado no pôr à distância da representação cénica, 

retém o seu significado da purificação do carácter ambivalente do assombro original e da 

sua transformação em hipnose (seja ela do belo ou do insuportável).163 Que o estético só 

nasça para a autonomia de significado segundo uma certa qualidade degradada ou transfi-

gurada da presença do divino, retém uma validade preliminar para a tragédia e para a 

comunidade que ela reúne. Só na medida em que o círculo mimético codificado pelo ele-

mento mítico foi rompido, na medida, portanto, em que há uma possibilitação do estético, 

pode irromper a hybris, a desmesura do herói, e pode a tragédia cénica, a partir dela, inter-

rogar a responsabilidade humana; só nesse ocaso gradual da presença do deus e do seu 

terror, i.e., na desintensificação do terror mítico e na abertura de uma hipnose do assombro, 

só perante um deus cuja experiência foi tornada transcendental, pode o herói não ceder, e 

mesmo enfrentá-lo ousadamente, como Prometeu, ainda que aceite com humildade o sofri-

mento a que o deus o destina.  

 A determinação do que no belo e no insuportável do espectáculo trágico terá tido o 

poder de comover a audiência grega encontrar-se-á hoje irremediavelmente vedada a todo 

                                                
163  Do belo já se disse, com grandes palavras, que é o começo do terrível, mas isto é válido apenas sob o 
ponto de vista analítico ou regressivo; na historialidade da experiência, o belo é o acontecimento da inefecti-
vidade do terrível, quando este já não põe em jogo um interesse vital, como o animal feroz aprisionado, 
posto à distância e apto à contemplação; o belo é, assim, a preservação de uma memória da relação originá-
ria ao terrível e, portanto, a apreensão na distância de potências outrora mortíferas ou destruidoras. É neste 
momento que os deuses podem saír dos templos. Quando eles são representados em estátuas que não reivin-
dicam nenhum culto, é o mundo da aparência que fica apto a libertar um sentido já indiferente ao terror que 
dominou toda as suas manifestações. Quando a vida dos deuses começa a parecer-se demasiado com a dos 
homens, como sugere Eurípides; quando ela, apesar de feliz e imortal, aparece determinada por limites ou 
ameaçada pela anarquia (posto que Zeus tenha por vezes de estabelecer a ordem entre as hostes olímpicas, 
reunindo-as em conselho e conformando-as a éditos pacificadores); e se os deuses são como os Gregos, ven-
cedores de duras guerras primordiais (tal como os Gregos tiveram de se impor junto dos bárbaros, dos cen-
tauros ou das amazonas, tiveram os olímpicos de impor-se junto dos titãs e das divindades ctónicas), a vene-
ração do deus está menos fundada no seu carácter portentoso do que na sua semelhança; e é uma veneração 
desse género que instala lentamente, ao longo da maturação do espírito helénico, a aceitação de uma ordem 
que também submete os deuses, uma ordem e um domínio da forma que se exprimirá livremente e a que 
corresponderá a intuição genérica da beleza. Neste sentido, o equívoco que assiste ao desinteresse do belo 
kantiano (o de que ele queira fundamentar normativamente o que é já um adquirido antropológico) é contra-
balançado pelo equívoco nietzscheano da reintensificação do belo, que quer preencher de determinações 
perdidas aquilo que, precisamente, determinou essa perda.  
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a precisão teórica. Já nos pudémos referir ao sistema de relações gerado pela tragédia sob 

o aspecto dominante de uma reactivação irónica do velho corpo mitológico já perdido ou 

deslustrado. Com efeito, algo dessa reactivação deverá ter sido decisivo para a resposta do 

público ateniense, que participaria no espectáculo segundo o modo descrito por Freud, 

quando coloca a questão de uma latência da tradição revelada sob a forma de neurose trau-

mática e de compulsão à repetição: «Quando do passado já não subsistem mais que as 

recordações vagas e incompletas a que chamamos tradição, essa estado de coisas apresenta 

uma atracção particular para o artista, pois é-lhe agora fácil suprir as lacunas da memória 

segundo os ditames da sua fantasia, e modelar de acordo com os seus desígnios a imagem 

do tempo que ele deseja reproduzir. Poderíamos mesmo dizer que quanto mais se torna 

indeterminada, mas a tradição ganha valor de uso para o poeta [brauchbarer wird sie für 

den Dichter]» (Freud: 129). Como ensinou a psicanálise, a atracção exercida pelo que per-

manece imperfeitamente recordado reside na sua disponibilidade para se submeter à nova 

configuração expressiva (sintomática), apta a extrair um ganho secundário do que se apre-

senta inicialmente como traumático; nomeadamente, porque todo o esquecimento é econó-

mico ou, como se pode dizer, interessado, a manutenção desse esquecimento é essencial 

para que se ocasione a produção de um ganho. No cruzamento deste interesse comungam 

poeta e público, e só atendendo a esta comunhão, quando nos pronunciamos sobre o “efei-

to terapêutico” da tragédia, se visa um conteúdo objectivável.   

 A latência dessa comunhão é, portanto, a concepção do deus e das suas relações com 

o mundo, em que os Gregos, como todos os homens (para parafrasearmos Tocqueville), 

encontraram a fonte das suas acções. Mas a intriga a partir daí trabalhada, envolvendo 

embora o herói, não permite que ele aceda ao sentido desse envolvimento. Assim, enquan-

to memória fundacional, de inscrição já puramente latente, não pode esse passado reservar 

ao herói que o reactiva (nem à comunidade que este reúne) senão a pálida satisfação de se 

mostrar disponível, mas apenas na forma de uma força negativa e desagregadora que fun-

ciona, por assim dizer, a partir de baixo, de uma esfera inferior, já incapaz de esclarecer 
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que sentido reserva ao herói.164 Aqui reencontramos o significado profundo da hipnose 

trágica. É necessário que ela seja levada à sua conclusão, isto é, que, no momento de vivê-    

-la, se seja consciente de que em breve estará acabada; e é necessário que, desde o início, 

exista a intuição de um ganho que equilibre o grande risco de atravessá-la. A representa- 

ção do ganho e a deliberação do risco oferece-se em perfeita analogia com o próprio pro-

cesso da vida individual. Mas, uma vez que a distância cénica envolve também um ele-

mento de aceleração do tempo, este tem, sobre o tempo existencial (no qual, não obstante, 

se funda), a vantagem de reunir em transparência e deliberação o sentido em que ela revê 

o seu ganho. É para demonstrar essa vantagem sobre o processo da vida que a representa- 

ção cénica abrevia o intervalo entre o nascimento e circunstâncias declaradas de um desti-

no, a operação da sua revelação, como um momento terapêutico de que, apesar de todos os 

riscos (nomeadamente, o de se ver o insuportável) sempre se sai incólume. Para a audiên-

cia, trata-se, então, de mergulhar — como? Através de uma profunda identificação com o 

herói, por quem a sua atenção se deixa conduzir. A hipnose do herói é de carácter pático, é 

uma patologia. O herói é compelido ao seu destino no trâmite de uma patologia. O carác-

ter compulsivo da patologia não é apenas certificado pelo facto de um Estado inteiro, na 

data marcada, e por todo o período que identificamos com a vida de uma civilização, ter 

exigido a exposição desse destino; o carácter compulsivo é-lhe também interno. Exprimin-

do um sentido que o herói desconhece (ou só reconhece no fim), ele recobre a extensão 

                                                
164  Que já não se trate aqui do herói da tradição lírica, do modelo proposto por Hesíodo ou Píndaro, é 
dito sobretudo pela própria inversão da função lírica representada no Coro. A lírica não está aí ao serviço da 
exaltação das virtudes do herói, mas da sua crítica. Na medida em que o Coro fala a voz da lírica, ele é ainda 
a delegação do poeta — o mítico, não o trágico. Mas a modificação da função lírica resulta de uma mudança 
na percepção do herói. Ele já não é o herói do epos, em cuja relação a lírica antiga formou as suas possibili-
dades de compreensão. A autonomia dramática excede essas possibilidades. Por isso, o herói aparece na sua 
estranheza, na sua impossível decifração pelo modelo lírico (que, por meio do Coro, conduz, por sua vez, a 
percepção do espectador). Porém, é esta mesma falha do sistema lírico que se institui ironicamente na rela-
ção com o espectador e que faz implodir o pressuposto ideológico de que o Coro é a transposição dramática 
da voz da cidade (cf. VERNANT 1981-1986: 2ss., 227). Crê tal pressuposto que, quando o Coro se empenha 
em chamar o herói à moderação, tornando claro um limite para além do qual ele se expõe à perda da medida 
e a um caos obscuro e primevo, é a própria norma cívica (ibid.: 3) e a relação da cidade à sua história pri-
mordial que está em causa. Não pode esta, portanto, reconhecer-se no herói. Porém, a estranheza só emerge 
da própria estrutura dramática e não de um conteúdo de convicção pré-formada. Nessa estrutura, a presença 
do passado (o sistema lírico) torna-se inapta; é essa inaptidão que é captada pelo espectador, que tenderá a 
ver o Coro, por conseguinte, na sua estranheza histórica. (E não é pelo Coro que se chora no fim).  
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total daquilo que o herói sente como uma normalidade desafectada, mas sobre a qual, 

como acaba por perceber, desde sempre pairaram as potências da ilusão. Só pelo trabalho 

dessas potências é que o herói julga autorizar o seu acto. Isto significa que, sobretudo 

porque o não sabe, o herói não pode viver o seu acto senão no plano de um sono da verda-

de, i.e., de uma hipnose. Embora o seu acto não lhe pertença senão hipnoticamente, quan-

do ele desperta do seu sono, pela força dos acontecimentos, está subitamente a sós com as 

consequências desse acto, consequências que sentirá em estranheza, mas que não pode 

delegar. Ora, a forma hipnótica rege também a apreensão fenomenológica do herói. O 

público amplia essa sua forma autoconstitutiva e sente ou compreende no interior de uma 

relação prototípica instituída pela alucinação primária do herói. Desta compulsão, emana o 

processo que torna imprescindível a existência da comunidade. Ao seguir, na sua hipnose 

específica os trâmites da hipnose heróica — a hipnose pela qual Édipo vive ilusoriamente 

a ortonomia do seu acto —, e nesse sentido, duplicando-a, mas retendo sobre o herói a 

vantagem de uma ilusão consciente de si, suspende-a no mesmo momento em que a hip-

nose exemplar do herói é suspensa pela intervenção do julgamento (isto é, da necessidade), 

interrogada como aparência e condenada ao infortúnio. A esta suspensão corresponde, por 

parte da cidade, a satisfação hipnótica do choro e da piedade, cognatos dos do herói. É 

pelo carácter compulsivo da partilha hipnótica que a comunidade trágica, subtraída, ao seu 

estado de dispersão, acede à consciência de si mesma e chora.    

3. Dissémos que as analogias respeitantes ao nascimento e ao espanto eram subordina-

das. Com efeito, é na relação de verdade instituída como destino que todos os aspectos do 

espectáculo trágico vêm reunir-se à sua unidade significativa. Por outro lado, essa ideia só 

adquire os seus contornos quando a consideramos na relação com a hipnose transcendental 

teatral, sem a requisição da qual o destino, por assim dizer, não encontra o caminho da 

manifestação. As vidas de Medeia e de Édipo, nas suas servidões respectivas ao thymos e 

à ignorância de si, desenrolam-se nesse hypnos e é dele que são despertadas pela precipita-

ção do destino (e o despertar paralelo do espectador, relativo ao hypnos do espectáculo, 

corresponde ao momento da kathársis). O hypnos é, portanto, o estado de incoação ou do 

avolumar do destino, é o estar já em espera e obediência ao que em fatalidade se vem pre-
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parando; falamos de sono, precisamente, porque essa obediência não se processa em cons-

ciência. Mas nele se preserva, nesta forma peculiar, o elemento paradoxal de relação à ver-

dade próprio da era histórica da tragédia.  

 Ao falarmos aqui de destino, não nos preocupa a ociosa fixação de uma essência. 

Não porque nos sintamos predispostos a repudiar qualquer esforço nesse sentido, muito 

menos depois de termos dedicado parte do nosso tempo à proposição de que a tragédia 

cénica possui um significado fundamental para o pensamento do Ser. De resto, e sem sur-

presa, esta terá sido uma prerrogativa de que os próprios tragediógrafos se mostraram 

conscientes. Nenhuma passagem da tragédia clássica se deixará anexar com tão perfeita 

adequação a uma tonalidade heideggeriana como aquela em que Sófocles, no Ajax, atribui 

ao seu herói, quando ele anuncia o seu suicídio, a meditação do horizonte ontológico do 

próprio fazer trágico:  

ἅπανθ῏ ὁ µακρὸς κὰναρίθµητος χρόνος 
φὑει τ῏ ἄδηλα καἰ φανέντα κρὺπτεται 
κοὐκ ἔστ῏ ἄελπτον οὺδέν αλλ῏ άλίσκεται 
χὠ δεινος ὅρκοσ καἰ περισκελεῖς φρένες 
 
No seu lento, irrestrito curso, o tempo 
extrai o invisível à sua sombra e de novo o dissimula; 
todo o inaudito faz esperar: que se desfaça  
o funesto juramento e se quebre o ânimo obstinado (Aj., 646-9) 

  
O tempo abre e revolve perspectivas da História. Mas só as abre na medida em que revela 

ao mesmo tempo o escondimento de outra coisa. Para dizer com mais propriedade: revela 

essa coisa, mas enquanto coisa que permanece num escondimento. O seu aparecer e desa-

parecer, sem dúvida, “sucede-se”, mas na sua natureza de evento do tempo enquanto tal, 

está constituída na total indiferença ao aparecer e ao desaparecer: ele mantém-se impassí-

vel na continuidade e na sucessão. Através da contingência, só o facto de ser um “ser do 

tempo” a torna inteligível. O ser que o tempo diz seu e que de um golpe revela e dissimula, 

a justiça ou conformidade a si mesmo que desfaz todo o juramento e todo o ânimo, é o que 

a tragédia diz como destino. Fixar a sua essência seria fixar a essência do tempo.  
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 Menos inacessível que a fixação tentada de uma essência será a da orientação que 

subjaz a toda a crença no destino, que é já uma forma de participação nessa essência. 

Situarmos a questão do domínio da crença é, decididamente, um passo menos amigo de 

Heidegger; pode ser, porém, mais amigo da verdade. Que diz aquele que se revê nessa 

crença? Um incidente do Ajax, que envolve Ulisses, permite-nos modificar a forma desta 

pergunta e torná-la menos vaga: exactamente, o que é que vê aquele que acredita ver o 

destino? Ajax, como um louco, massacrou os rebanhos e os pastores, tomando-os por che-

fes gregos. Saberemos por Tecmessa, a sua concubina, que, no meio da atrocidade, ele ria 

(ibid.: 303). A sua cólera nasceu do insulto: esses chefes, menoscabando o seu valor, atri-

buíram a Ulisses injustamente as armas de Aquiles (o ódio de Ajax por Ulisses é prover- 

bial: está imortalizado numa das grandes passagens da Odisseia: 541-67). O desagravo 

produz-se numa espécie de hipnose em que ele não reconhece os rebanhos como tais. Por 

essa razão, ao voltar a si, mais tarde, também não reconhecerá Ajax como Ajax. Ulisses, 

que testemunhou o massacre sem nada perceber, é visitado pela deusa Atena, que lhe des-

cobre as circunstâncias: foi ela que enlouqueceu Ajax e o tirou de si mesmo (para a si 

mesmo, como ficaremos a saber, não mais voltar. Mas a verdade é que a deusa, na sua 

maquinação, não criou a causa, isto é, o ódio de Ajax). Informa também Ulisses de que 

Ajax tencionou matá-lo. E convida-o a rejubilar no desastre do inimigo, por conseguinte, a 

ecoar ironicamente o riso de Ajax. Ulisses tem todas as razões para acompanhar o júbilo 

da deusa perante o espectáculo da loucura de Ajax, mas não o faz: «Embora meu inimigo», 

diz o Átrida, «tenho piedade dele». Em face da deusa, o que ele vê é a ruína de Ajax e o 

modo como essa ruína é prova da condição transitória de todos os homens, ele incluído: 

«que somos nós, os que vivemos,/ senão imagens, sombras sem substância?» (Aj., 123-7) 

Antes da deusa fazer a sua revelação, Ulisses exprimira o desconcerto que sentiu à vista 

dos rebanhos degolados. O que ele constatou nos campos ensanguentados foi algo de 

repugnante, de vergonhoso — não pela natureza das coisas observadas, mas porque elas 

são o indício de algo que se pôs em marcha. O destino ainda não está lá, mas o que ali o 

tempo retirou ao invisível, naquele desconcerto, afigura-se já o seu instrumento e iminên-

cia. É como que um murmúrio que sulca ou percorre o chão empapado e que enche de 
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repugnância quem quer que não seja o seu autor. A prudência do Átrida leva-o a afastar-      

-se, a desviar o olhar. Quando Ajax despertar do seu acto, será assaltado pela mesma repu-

gnância. Ele desperta para um “eu” que nunca existiu, que ele não era, mas que devia ser a 

partir de agora — fundando, por assim dizer, o murmúrio e fazendo com que o repugnante 

não se destine apenas ao testemunho —, um eu que deixou de estar escondido e que, por 

manifestar-se, reduz a anterior unidade (em que Ajax se podia reconhecer como Ajax) a 

mera aparência. O evento intermédio do massacre não é nem recordação, nem intenção: 

não pode ter sujeito, a nada pode ser reunido; e, não obstante, é indubitavelmente seu. Mas 

que pode isto querer dizer se Ajax não pode ser já Ajax, se perdeu o hábito de si mesmo?  

 Não é apenas na crise trágica que este ser-do-tempo transcendental pode ser vivido 

ou intuido testemunhalmente. Também na existência indigente, na orfandade do sentido 

— e crucialmente, talvez, na procura equivocada dele — no estar à mercê de todos os 

poderes da vida, sobretudo, da vida que não se sustenta em nenhuma fidelidade. São inú-

meras as condições pelas quais a ideia de um destino se infiltra e se constitui como um 

horizonte implícito ou entrevisto de sentido para a experiência. Consideremos a crença 

que lhe corresponde a partir do interior. Que dirá o crente — quer dizer, Ulisses e a comu- 

nidade que vê o mesmo —, aquele que ouve o murmúrio? Dirá, em primeiro lugar, que a 

sua verdade não é a sua verdade. Dirá, que, sendo assim, a si mesmo se escapa desde o 

nascimento, mas que lhe resta aguardar a reposição daquilo de que esse escapar-se é a 

promissória. Dirá que a co-presença de possíveis a que abre o nascimento é um impossível 

ou um impensável. E dirá, sem dúvida, que em cada esconder e revelar do tempo há uma 

construção, um haver de si mesmo que encerra o significado do tempo.  

 Que está em causa na piedade e na aversão de Ulisses e no choro da comunidade que 

com ele se compadece? Esse choro só se liberta quando o julgamento de Ajax se precipita; 

mas, se o herói não pode furtar-se a comparecer a julgamento — se o julgamento foi pro-

duzido só para ele, se ele é o caso particular a que não pode referir-se a generalidade da lei, 

seja ela divina ou natural —, é também verdade que ele não compareceu nas circunstân-

cias a que o julgamento se refere. A lei divina e a lei natural não estavam à espera do herói 

trágico: por isso ele é julgado. Ele é julgado directamente pelo elemento mais primordial 
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da lei, aquele que desconhece ainda a separação entre divino e natural. Para o herói, 

paralelamente, o julgamento que precipita o sentido nada abrange que possa ser sujeito a 

julgamento: está fundado numa lei que nada pode subjectivizar. Embora o seus actos 

ganhem sentido, sofrendo a retribuição a que se expuseram, o julgamento a que correspon-

de esse sentido permanece inexcrutável. Ainda que a cadeia dos acontecimentos se perfile 

claramente à sua frente — e poderíamos dizer, quanto mais claramente ela se perfila — 

ela é tanto mais obscura quanto mais se apresenta nessa transparência global, como neces-

sidade estrita. Nessa cadeia, segundo se revela então, nada é excêntrico ou fortuito sob o 

ponto de vista do desfecho a que conduz. A ausência do sentido, para o herói, não pode 

decorrer da obscuridade das causas que o lançaram nesse desfecho: em si mesmas, não são 

obscuras. A sua sucessão é a plenipotência de uma lógica inexorável, mas não obscura. 

Em cada desfecho trágico nada fica por explicar, nenhuma ponta solta. Ainda assim, nada 

é compreensível e o mistério subsiste. O mistério constituido nessa clareza é impossível de 

dissipar. Mesmo que o sentido se manifeste como o integral das suas escolhas, não está à 

vista a conexão entre esse sentido e a causalidade da escolha.  

 Mas, se o sentido não pode ser apreendido, ele foi por outro lado objecto de uma 

realização em acto. Por essa razão, aceita-o resignadamente o herói, porque, apesar da 

separação absoluta do seu acto, ele nunca se separou dele. Em si mesmo identifica — 

mas talvez não se identifique como — o autor dos actos cujo cúmulo tem tal e tal sentido. 

Naturalmente, teria Édipo, por exemplo, boas razões para duvidar dessa autoria, uma vez 

que os seus actos se manifestam agora na sua natureza heteronímica, como mando impla-

cável da divindade. Mas, uma vez que esses momentos representavam posições numa 

cadeia necessária, como se descobre no fim, a integridade da sua deliberação e a sua 

responsabilidade deveriam encontrar-se agora retroactivamente ilibadas. Na revisão feita à 

luz do desfecho trágico, o acto deixa de ser gratuito, fechado na causalidade própria, como 

pareceu, e torna-se interior à construção de sentido que o destinou. Porém, apesar do 

mando implacável, em nenhum dos momentos deliberativos de que é o autor deixou de 

agir na plena conformidade a si mesmo. Matar Laio na encruzilhada terá sido justificado e 

Édipo não pode verdadeiramente arrepender-se. E, no entanto, tem de sofrer a suprema 
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forma de condenação: a condenação à verdade. Apesar de terem sido os deuses que, atra-

vés da heteronímia do seu acto (como agora reconhece) abriram caminho às suas próprias 

intenções, a verdade é que, sem a sua hipnose, eles não se teriam tornado irreparáveis. Se 

não reconhecesse uma responsabilildade na hipnose, todo o julgamento seria para ele ine-

fectivo ou absurdo e poderia continuar a ser feliz ou, pelo menos, inocente (o absurdo não 

fecharia a possibilidade da felicidade e aumentaria a da inocência). A hipnose consiste em 

pensar, em última análise, que o acto não se projecta na dimensão do irreparável. Essa é a 

hybris. E porquê? Porque na hipnose existe a escolha. O trágico é tanto mais conforme à 

sua natureza quanto mais estão abertas, em permanência, as vias alternativas. Só na co-          

-presença do possíveis é que o destino vem à sua condição. 

4. Como motivo em que se consolida uma certa relação epocal à verdade, o destino 

resiste a toda tentativa de fixação conceptual directa. O corpus trágico clássico, no entanto, 

oferece uma instância que torna o motivo um pouco menos obscuro ao apresentá-lo na sua 

na sua forma negativa: a forma de uma incomparência do destino ou, mais precisamente, 

de uma amnistia de destino. É nessa forma, com efeito, que, no cumular das tribulações 

que, ao longo da Oresteia, flagelaram a casa do Átrida, deve ser compreendida a exculpa-

ção de Orestes pelo Areópago de Atenas e a renúncia das potências do destino, as Erínias, 

às suas prerrogativas. Mas o significado desses acontecimentos finais tem de ser posto em 

relação, antes de mais, com a extremidade inicial da trilogia que rematam. Tudo tem início 

com o dilema de Agamémnon, na tragédia epónima, dilema em que, de resto, podemos ver 

o paradigma da unicidade e inviolabilidade do gesto trágico. Quando a tragédia se inicia, o 

dilema já ocorreu, e por isso é recapitulado pelo Coro na sua primeira intervenção. São ali 

descritas as circunstâncias funestas que, no início da expedição a Tróia, conduziram Aga-

mémnon ao sacrifício da sua filha, Ifigénia. Artémis, que ressente o agravo que lhe fez a 

casa de Atreu, desatou os ventos adversos que retêm a armada grega em Áulis; o oráculo 

faz saber que só o sacrifício de Ifigénia apaziguará a divindade e permitirá que a frota 

levante ferro sob ventos auspiciosos. O pai dilacerado pesa a sua responsabilidade como 

comandante da expedição. Nenhum caminho é transitável, nenhum isento de consequên-

cias odiosas. Por fim, ponderando: «como poderei eu tornar-me um desertor?» (Aga., 212), 
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exprime o voto εν γὰρ εἲν (“que tudo seja pelo melhor” ou, diríamos nós, "seja o que 

Deus quiser") e decide libertar-se do dilema, executando o sacrifício.  

 Aparentemente, nada no exemplo de Agamémnon nos impede de remeter a estrutura 

essencial do dilema trágico à expressão de uma luta moral: por exemplo, poder-se-ia dizer 

que o chefe grego, autorizado pela ventura dos Gregos e pelos deveres associados, suspen-

de o seu dever moral para com a filha (o herói trágico, afirmou Kierkegaard, renuncia 

sempre ao que é certo em nome do que é ainda mais certo moralmente). Mas há mais nas 

entrelinhas. Para exprimir a resolução de Agamémnon, o Coro usa a expressão «ajustou 

(vestiu, envergou) o jugo da necessidade [ὲπεὶ δ᾽ἀνάγκας ἒδυ λέπαδυον]»: 218). Mas 

acrescenta que, nesse momento, algo de estranho e horrível acontece: o seu coração endu-

rece, apodera-se do seu espírito uma estranha agitação (φρεωὸς πνέων δυσσεβῆ τροπαίαν), 

«ímpia, impura, sacrílega» (ἂναγνον ὰνίερον τόθεν), que o impele a executar o sacrifício 

com inexplicável furor: τὸ παντοτολµον φρονεῖν µετέγνω (220-1) (O sacrifício é a seguir 

descrito com vívidos detalhes). O que há de inquietante nesta passagem, e segundo o pres-

sente o Coro, está em que vestir o jugo da necessidade e executar o acto horrível terá com-

portado a adesão de forças de não calculadas, estranhas aos ditames da necessidade ou da 

moral, que suplementam o acto com uma crueldade gratuita e inexplicada.165 

 Em geral, a economia trágica clássica é frugal. O destino que arrasta as personagens 

apenas necessita, para se manifestar, de um pequeno número de acontecimentos suficien-

tes. Não é perceptível, por exemplo, a necessidade de esclarecer aquilo que as personagens 

são ou fizeram no exterior ou na anterioridade do conflito actual. Elas vivem na acção, 

                                                
165  M. NUSSBAUM interpreta o εν γὰρ εἲν como indicando que Agamémnon, por esta altura, pensa que o 
sacrifício já não é só o menor de dois males, mas que é «piedoso e justo» (p. 35). A interpretação é dispara-
tada: trata-se menos de um voto do que de uma confissão de desesperança. Sugerindo que o Coro acusa 
Agamémnon do fervor assassino com que executa o seu acto, entende Nussbaum que, tendo optado pelo 
sacrifício, Agamémnon deseja agora praticá-lo (por piedoso). É verdade que o acto é desejável, mas apenas 
(quanto a nós) porque não cumpri-lo seria uma deserção. Vestir o jugo da necessidade não é adoptar o dese-
jo de praticar este acto horrível, porque isso é tomar como causa da decisão a consequência dela. Para o que 
se segue, é de assinalar a premissa desta interpretação: a de que não existe aqui «nenhuma incompatibilidade 
entre decisão e necessidade». Mas subjaz-lhe uma inadequada percepção da necessidade trágica, revelada na 
asserção de que «Agamémnon está submetido à necessidade na medida em que as suas alternativas não 
incluem nenhuma opção desejável» (id.: 34). A necessidade que atinge Agamémnon (ou qualquer outro 
herói trágico) é a de ter que escolher o que escolhe, não a de se confrontar com alternativas desagradáveis.      
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uma acção confinada aos objectivos do desfecho trágico; por essa razão, tudo o que infiltre 

uma nota caracterial é quase sempre desprezado ou deixado à porta da intriga. Muito rara-

mente consente um tragediógrafo que a experiência trágica incorpore traços daquela 

ordem humana que o desfecho, justamente, vem romper com a sua magnitude e violência. 

No caso de Agamémnon, a boa conduta dramatúrgica e a economia trágica deveriam 

aconselhar, em princípio, a mera execução do acto sacrifical; o furor, talvez o deleite, com 

que o chefe átrida o executa seria dispiciendo e da omissão desse detalhe não se seguiriam 

consequências diversas das que se sucedem. Estas últimas, com efeito, não precisam dele 

para se produzir e o episódio não voltara a ser mencionado. 

 Examinemos essas consequências. A mais imediata é o êxito dos Gregos e a depra-

dação de Tróia; mas esta não integra a matéria trágica. Sob este ponto de vista, a verdadei- 

ra consequência é a vingança de Clitemnestra, que, recebendo o marido no regresso de 

Tróia, o mata à machadada, justificando o assassinato como um acto de vingança pela 

morte de Ifigénia. Ao crime de Agamémnon corresponde, pois, a dikê de Clitemnestra. 

Mas o estatuto desta dikê torna-se ambíguo, se tivermos em conta que a vingança de Clite-

mnestra se baseia numa falsa justificação. Na verdade, o factor que necessita essa vingan-

ça não é a dor por Ifigénia, por muito genuína que seja, mas o receio da sua própria morte 

(cognato do ódio pelo marido, que transparece nas palavras com que se justifica perante o 

Coro). É que, durante a ausência do marido, ela fez-se amante de Egisto, o arqui-inimigo 

de Agamémnon, e torna-se claro agora que será assassinada se não souber antecipar-se. A 

dikê de Agamémnon produz-se, pois, sob a forma do interesse de Clitemnestra. Neste 

sentido, a culpa de Agamémnon fica paradoxalmente esvaziada: a dikê não recai sobre ele 

na conexão com o assassinato de Ifigénia, nem sequer, como também seria legítimo, em 

consequência da brutalidade e impiedade com que depradou Tróia, mas apenas em resulta-

do das linhas tortas de uma contingência passional. Sem o sacrifício de Ifigénia, não teria 

havido ocasião para o assassinato de Agamémnon; no entanto, a retribuição que sobre ele 

recai é fortuita: atinge o perpretador, mas priva para sempre o acto culpado da retribuição 

devida. Mas aqui é necessário observar que, verdadeiramente, não se conhece o acto 

culpado de Agamémnon. Ao acto de sacrificar a filha não assiste por exemplo, uma hybris, 
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na medida em que dele não se derivou nenhuma ofensa para os deuses (embora se possa 

dizer que ele tenha ocorrido num contexto desmesurado: o da invasão de Tróia). Mas há 

uma hybris, digamos acessória, que se fez notar no sacrifício: a do furor que se apoderou 

do Átrida durante a sua execução. 

 Mas a dikê de Clitemnestra é, propriamente, uma hybris a que, por seu lado, Orestes, 

filho de ambos, impelido por sua irmã, Electra, e por uma das coéforas (mas obedecendo a 

uma injunção de Apolo), fará retornar a devida dikê, praticando o matricídio. Mas, neces-

sariamente, matar a mãe é também uma hybris que as Erínias, perseguindo Orestes duran-

te anos, pretenderão reparar com a sua dikê. E talvez lograssem tal reparação se o ciclo 

trágico — quer dizer, a sucessão de justiças culposas — não fosse interrompido por Atena, 

a cuja protecção, por fim, se confia Orestes, nas Euménides.166 Porém, Clitemnestra já é 

culpada antes de assassinar Agamémnon: a sua culpa é a do adultério. Mas este adultério 

não se teria produzido sem as circunstâncias desencadeadas pelo sacrifício de Ifigénia, 

nomeadamente, a ausência do chefe grego. Agamémnon, que produziu a sua ausência, 

tornar-se-ia assim culpado da culpa de Clitemnestra. Que ela assassine o culpado da sua 

culpa ainda pareceria sustentado numa noção de justiça, ainda que muito retorcida. Mas 
                                                
166  Faça-se aqui o legítimo paralelo entre o acto de Agamémnon e o do herói kierkegaardiano, Abraão. A 
KIERKEGAARD se deve, na posteridade de Hegel, a formulação mais eloquente do cunho eminentemente 
ético da tragédia, mas para defender a necessidade de uma suspensão do trágico, a que corresponderá o reli-
gioso. Aplica-se assim Kierkegaard a eximir a tragédia de toda a participação na categoria do religioso e a 
distinguir o herói trágico de Abraão, o seu muito particular “cavaleiro da fé”. Enquanto que o primeiro expe-
rimenta um conflito ético, o cavaleiro da fé só experimenta o ético como tentação, por exemplo, a tentação 
de obedecer ao mandamento “Não matarás”, o que significaria, no seu caso, desafiar a ordem para sacrificar 
Isaac. Para o herói trágico não pode haver qualquer “suspensão teológica do ético”, pois a tragédia é, por 
definição, uma dialéctica estabelecida no interior da moralidade (TT: 41). O herói trágico sacrifica-se a si 
mesmo, é o filho bem-amado da ética; enquanto que a sua grandeza se deve «à virtude moral, a de Abraão 
deve-se a uma virtude puramente pessoal», pois que o «mais alto telos» do seu acto rebaixa «e deixa em sus-
penso a esfera do ético» (ibid.: 42). Já o herói trágico não conhece autêntica relação com o divino: o divino é 
para ele o ético. Kierkegaard insiste também na paixão como um suplemento essencial à fórmula trágica 
hegeliana. Num conflito ético, afirma, só a paixão que se afirma contra outra paixão garante uma verdadeira 
colisão. O exemplo aduzido (em páginas luminosas) é o de Agamémnon, que faz uma escolha ética ao sacri-
ficar Ifigénia, mas cuja decisão necessita da gratificação de uma paixão sobre a outra, no caso, a repressão 
da paixão paternal e a afirmação da paixão política. A sua escolha é ética, diz Kierkegaard, porque a sua 
afinidade é com o universal. Em ordem a exprimir este universal, o herói trágico, pela sua escolha, afasta-se 
do particular (do religioso) e, nesse sentido, renuncia a si mesmo (id.: 50). Mas a verdadeira relação com o 
absoluto só ocorre na suspensão do ético. É, enfim, por estar imerso nesta relação que o herói do absoluto, 
Abraão, está em silêncio e não pode ter espectador nem despertar as lágrimas senão na forma absurda de um 
contacto infinito da tragédia com a comédia (id.: 21).  
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Agamémnon não pode ser culpado da culpa de Clitemnestra: é que o acto de assassinar 

Ifigénia está tão preenchido da sua culpa própria que está ao mesmo tempo em relação de 

inocên-cia com todos os outros actos próprios ou alheios. Mas o adultério de Clitemnestra 

instala a vacilação desta inocência. O número de consequências geradas pelo acto culpado 

de Agamémnos retira-lhe a culpa original, relativiza-a, por assim dizer, e contamina-o da 

culpa de consequências em relação às quais não pode senão ser inocente. A incapacidade 

de se apropriar do próprio acto, até o mais culpado deles, é a verdadeira tragédia e a verda-

deira culpa de Agamémnon, aquilo que lhe valerá a retribuição fatal.  

 O furor que marcou o acto inicial de Agamémnon, porém, mantém-se isolado na sua 

particularidade, sem que a posteridade dos acontecimentos lhe possa retrogradar o seu sen-

tido, como manda a regra trágica. No entanto, essa particularidade está referida a um acto 

que talvez agrupe paradigmaticamente todos os actos trágicos e forneça, deste modo, o 

domínio de controle de uma crítica do trágico. Essa crítica, em geral, sentir-se-á tentada a 

homologar no acto trágico uma polarização moral, cujo tratamento à luz da noção de 

responsabilidade, costuma convocar o dilema metafísico da liberdade e da necessidade. É 

assim que, a respeito da decisão de Agamémnon (ou do matricídio de Orestes, do suicídio 

de Ajax, etc.), a eleição teórica é a de averiguar se, na dolorosa escolha entre as duas 

possibilidades (sacrificar Ifigénia ou a ventura dos Gregos), existe algum elemento de 

livre arbítrio.167 A questão só se justifica na mediação da qualificação trágica do acto: é 

porque ambas as possibilidades representam um confinamento de todos os outros possí-

veis, assim remetendo a um ditame divino, que o acto se torna trágico. Mas este confina-

mento não pode interditar o livre-arbítrio, sob pena de esvaziar a qualificação trágica, que 

não tem outra manifestação que a do acto individual. A questão é assim a de perceber no 

trágico a articulação adequada entre a necessidade e a liberdade. Porém, talvez esta exi-

gência exprima sobretudo uma tentação intelectual em tudo avessa à lição trágica, na qual 

está em causa precisamente a impossibilidade de pensar disjuntivamente aquelas figuras. 

 Façamos uma cedência, porém, a essa tentação. Que haja no acto de Agamémnon 

                                                
167  Por exemplo, KITTO 1956: 4-6; NUSSBAUM: cap. 2; WILLIAMS: 132-5; LESKY, “Decision and Respon-
sability in the Tragedy of Aeschylus”, in Journal of Hellenic Studies, nº 86, 1966, esp. 78-85. 
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um primado da necessidade, é hipótese aparentemente autorizada por Ésquilo, quando 

introduz a figura de estilo do jugo da necessidade. Quem seria tão imaginativo que pudes-

se fornecer a Agamémnon o consolo de uma alternativa? Aconselhá-lo a aguardar, diga-

mos, não pareceria viável, pela razão de que os deuses não consentem que as suas urgên-

cias sejam submetidas a teste, como se nelas se mantivesse oculta uma possibilidade não 

formulada; pelo que o facto da espera comportaria talvez consequências ainda mais funes-

tas e de todo vedadas já a qualquer possibilidade deliberativa (que, pelo menos, está ainda 

salvaguardada na forma do dilema). Só na pressão do que é imediato se concretiza essa 

salvaguarda; e só por isso o dilema trágico — sacrificar ou sofrer, suicidar-se ou ter uma 

vida que é só ausência de suicídio — não é assunto de amanhã, porque o imediato nele 

configurado é também um absoluto. É essa intuição que está envolvida no “vestir o jugo 

da necessidade”. Mas, na medida em que isso corresponde à exigência divina de uma 

escolha, que se apresenta compulsivamente, vestir o jugo da necessidade, paradoxalmente, 

é um acto livre. O que a imagem deixa entender é que é possível a necessidade declarar-se 

sem que o herói, no entanto, a vista; que o herói, ainda que por um momento ínfimo, pode 

não acolhê-la segundo a sua responsabilidade. Agamémnon decide livremente não esperar 

(por exemplo); e, ao escolher o sacrifício de Ifigénia, torna clara uma formulação da rela- 

ção entre necessidade e liberdade: a necessidade é o que exprime a imediatez em que toma 

lugar a decisão livre; e a liberdade, a efectividade necessária da decisão sem escolha.168  

 A imersão total na necessidade parece ser a estrutura do acto livre: só isso explica o 

furor, talvez deleite, de Agamémnon num acto que lhe aparece como repulsivo ou hetero-

                                                
168  Se Agamémnon veste o jugo da necessidade, isso significa que toma domínio sobre ela, que ela cessa. 
Em relação com isto, e se pensarmos que é o que porventura está em causa no ethos anthrôpos daimon 
heracliteano, o que escreve VERNANT é insatisfatório: «Cada acção surge na conformidade à lógica do carác-
ter, de um ethos, ao mesmo tempo que revela a manifestação de um poder para além desse, de um daimon» 
(1972: 30). É precisamente o laço idissolúvel dos dois factores que está em causa na representação do desti-
no. Num momento posterior da Oresteia, por exemplo, vemos estes dois poderes perfeitamente equilibrados 
na consciência de Orestes, quando delata a estrutura que permite a instanciação do destino (neste caso, o de 
Clitemnestra): «ela expiará a desonra do nosso pai ἕκατι µὲν δαιµόνων, ἕκατι δ᾽ἀµᾱν χερῶν (por acção dos 
daimones, por acção das minhas mãos)» (Coéf., 435-37). Aqui é necessário compreender o vínculo profundo 
que, na tragédia grega, une o daimon ao acto que não tem escolha e que é supremamente repugnante. 
Aparentemente, seria este acto, por heteronímico, o último de que se poderia dizer que põe em contacto o 
idóneo do homem com a sua garantia daimónica. Mas talvez a assunção do jugo da necessidade seja a 
explicação.   
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nímico, mas que, no entanto, é o único que o situa na integridade total da sua existência. 

De que modo? A escolha imposta por ditame divino foi a manifestação da pertença à 

necessidade. O acto supremamente repulsivo é, por assim dizer, o reconhecimento dessa 

pertença. Porém, em certa medida, esse acto fecha toda a cadeia causal anterior e salda, se 

assim nos podemos exprimir, o acumulado anterior de necessidade nessa existência (e 

como tal irreonhecido pelo herói). Com o seu acto, o Átrida restabeleceu um estado de 

isenção ou de inocência cujo significado é precisamente o revés do deus, para o qual, ao 

menos neste momento, está vedado o acesso causativo ao destino individual. No momento 

em que a escolha é pronunciada e o acto destinado é executado, toda a cadeia dos possí-

veis, por assim dizer, volta ao seu ponto de máxima acumulação, em que tanto o que exis- 

tirá como o que não existirá está em estado de salvaguarda, ao passo que toda a cadeia da 

determinação conhece o seu ponto de esvaziamento máximo. Só nestas condições é possí-

vel pensar o acto, nem livre, nem necessário, mas único. No instante seguinte, o agente 

será um pouco menos livre e um pouco mais necessitado, porque a cadeia da determinação 

já se põe em marcha em direcção à próxima instância destinal (no caso de Agamémnon, a 

conquista de Tróia e, depois, a morte às mãos da mulher). Mas é naquele ponto que, à 

revelia de Kierkegaard, a tragédia exige a suspensão do ético; e isso é claramente mostra-

do pelo acto de Agamémnon, que, por um momento, parece ter sido engolido numa 

dimensão ontológica inabarcável por qualquer cálculo de ordem ética. É certo que a deusa, 

como elas sempre fazem, determinou uma disjuntiva cuja apropriação humana só pode ser 

constituída como campo ético, o que daria razão a Kierkegaard: ou Agamémnon sacrifica 

a filha ou os gregos não poderão tomar Tróia. Porém, Ésquilo enfatiza na execução do 

acto necessário, naquilo que é o mais certo, um complexo de forças obscuras que já não 

são redutíveis, por um lado, a uma economia do propósito divino, nem, por outro, à sim-

ples presença daimónica do thymos.  

  O ponto da suspensão do ético, quer dizer, o ponto de suspensão de toda a necessi-

dade das coisas e da escolha que assiste a todo o destino, mantém no seu resguardo tudo 

aquilo que ainda não veio a existir como possibilidade paritária. Esta é, em última instân-

cia, a relação estabelecida na tragédia entre liberdade e necessidade. É a evidência desta 
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relação que constitui a estrutura transcendental do reconhecimento que subjaz à escolha de 

Agamémnon. Que queremos dizer com “reconhecimento”? Ele não se refere à autoridade 

do ditame divino, que se exibe no seu envolvimento com a noção de responsabilidade. Se 

assim fosse, ele seria reconhecimento apenas do necessário. Pertence ao idóneo de Aga-

mémnon a deliberação de vestir o jugo da necessidade. Qualquer que fosse, porém, a sua 

escolha, ela já representaria a face de um dado lançado pelo deus e, por conseguinte, ela 

própria já se encontraria necessitada na situação imposta pelo deus: o jugo já está vestido. 

Na tragédia, a necessidade apresenta-se como tendo produzido as circunstâncias em que os 

heróis têm de agir e pesar a sua liberdade em face da tensão que a constitui: a tensão para 

o irreparável. Por vezes, apresenta-se como ditame genérico, moldando os acontecimen-

tos, sem confinar os possíveis, como no caso de Édipo, que só a conhece como tal por 

meio do desfecho que ele sente como catastrófico. De outras vezes, apresenta-se antes do 

evento, em espécie ambígua ou enigmática, e só depois se torna inteligível. Mas, em todos 

os casos, prevalece a concepção (amargamente descoberta pelo herói) de que as coisas 

estão ordenadas de tal modo que toda a multiplicidade da escolha não fará qualquer dife-

rença e não terá peso no resultado final. Inclusivamente, como no caso de Édipo, tudo o 

que se faça ajudará a precipitar aquilo que se procura prevenir. Em todos os casos, natural-

mente, a questão da responsabilidade mantém-se intocada; mas, em certo ponto, os resul-

tados da acção responsável convergem numa espécie de padrão em que se revela a estrutu-

ra propositada da realidade pessoal, sob cuja revelação, por conseguinte, o herói não pode 

continuar a sentir os seus actos como seus, apesar da sua responsabilidade, e não pode, em 

consequência, reconhecer-se neles. Neste sentido, o reconhecimento trágico é sempre 

negativo: a percepção em que se exprime é a de que não posso reconhecer-se e, por con-

seguinte, não posso saber, ao contrário do que pede a filosofia, o que é que em verdade se 

pode dizer dos homens. Mas uma relação à verdade, ainda que negativa ou paradoxal, está 

salvaguardada, na medida em que o herói sabe tudo. 

5. A amnistia é o paradigma das instituições do esquecimento, no sentido ontológico 

com que nos preocupámos a propósito de Heidegger. A amnistia promulgada pelo Areó-

pago de Atenas, no final das Euménides, é a esse respeito significativa. Esse exemplo tem-   
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-se oferecido à interpretação como exemplo da denegação da violência fundadora e da 

estipulação da paz cívica. O decreto, creditado pelo julgamento das partes e emanado da 

assembleia dos cidadãos, manda não lembrar mais os males e cancelar a stasis. Para que o 

corpo político, desta forma, se declare estranho à discórdia e conflito das dikai, é também 

necessário operar uma censura da memória. O drama político começa quando o ciclo trá-

gico chega ao fim: mas ele chega ao fim na forma daquela censura. A vingança e as dikai 

parciais são reunidas na Dikê nomotética da cidade. Neste contexto, um dos dilemas que 

se levanta é o que diz respeito aos poderes das Erínias, as dispensadoras do destino, e ao 

estatuto da justiça a cujo serviço se encontram. A sua submissão paritária ao tribunal de 

Atenas parece confirmar que elas personificam, segundo o binómio que propusemos 

acima, apenas mais uma das dikai particulares em jogo. Mas precisamente porque não é só 

isso é que a tragédia projecta todo o seu significado: o poder chamado ao tribunal de Ate-

nas é um poder de julgamento rival que, pela primeira vez, reconhece a mera justiça feita 

de palavras dos homens e da cidade, e acede a desocultar-se no domínio próprio a esta 

última; trata-se do poder da transcendência, o poder hypsipolis-apolis do violento ocultar e 

desocultar da justiça que já tivémos ocasião de referir. A cidade, por intermédio da sua 

deusa tutelar, é suficientemente forte para extraír este poder a promessa de uma renúncia a 

si mesmo (nomeadamente, amnistiando Orestes); em face da renúncia das Erínias, a cida-

de, em contrapartida, acede a incorporar esse poder no mundo nomotético e institucional. 

Só a poesia trágica, inferimos, há-de preservar aquelas forças que, esquecidas nessa pro-

messa, se acoitam numa aflição (como diz Ésquilo) «insaciada de males» (Eum., 976). O 

juramento de amnistia que se processa em nome da cidade, esse rito da palavra conjurada 

com o esquecimento (e não contra ele, como intui Nietzsche, ao situar a promessa na opo-

sição ao esquecimento [GM: 35ss]) é o que decreta o não ter tido lugar daquela infelicida- 

de de que outra Electra, mais tarde, dirá «incapaz de esquecer» (Sófocles, Ele., 1246-7). 

 Que a amnistia do destino e a promessa das Erínias (agora Euménides) sejam emiti- 

das em paridade, evoca-nos aquela horizontalidade de relação na qual Hannah Arendt, em 

páginas de A Condição Humana, articula o perdão e a promessa. Trata-se ali de relevar o 

acto único, o acto de que jamais nos poderíamos libertar e de cujas consequências perma-
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neceríamos para sempre as vítimas. Arendt remete-o porém ao contexto de uma fenome-

nologia do perdão. O perdão pressupõe o fenómeno da dívida enquanto que dependência 

de uma herança recebida de nós mesmos e referida a uma imprevisibilidade ou descontro-

lo da acção própria. Do perdão decorre a possibilidade de nos libertarmos da unicidade do 

acto que constitui essa herança e de superarmos o decreto de irreversibilidade que impen-

de sobre toda a acção, numa palavra, de sermos capazes de desfazer o que foi feito: «sem 

sermos perdoados, libertados das consequências do que fazemos, a nossa capacidade de 

agir seria confinada aquele acto único do qual não poderíamos jamais recuperar» (1958: 

237). O perdão, porém, não é um acto segundo; é algo recursivamente veiculado na esfera 

da acção, é uma estrutura. As transgressões são ocorrências próprias da acção, a qual, por 

natureza, precisa de perdão, de modo a tornar possível que a vida prossiga, libertando 

continuamente os homens daquilo que fizeram sem saber. Talvez por isso retenha o per-

dão qualquer coisa do carácter originário da acção, pois a sua dádiva ou o seu agir não 

pode ser previsto nem antecipado. A acção, sob o ponto de vista dos «processos automáti-

cos que parecem determinar o curso do mundo, assemelha-se a um milagre [...] é a infinita 

improbabilidade que ocorre regularmente» (id.: 246). «Que o homem seja capaz de acção 

significa que podemos esperar dele o inesperado» (id.: 178). Mas a questão é: por que 

razão tem a acção — que expõe a teia dos seus recursos num espaço de visibilidade públi-

ca, de relações e interacções humanas, em que a pluralidade é o primitivo existencial — de 

atravessar esta prova do perdão? A razão está na fragilidade intrínseca da pluralidade polí-

tica. O perigo da acção relaciona-se com a incerteza associada à condição de pluralidade: é 

que ninguém sabe precisamente o que faz, existe a impossibilidade do agente ideal, que 

está no total controlo do seu acto. Essa incerteza reporta-se, pois, à irreversibilidade que 

arruína o voto de domínio aplicado às consequências da acção e em que a própria plurali- 

dade se mantém no seu carácter irrevogável: a promessa. É a isso que o perdão faz réplica. 

Mas a possibilidade dessa réplica repousa unicamente sobre a experiência da pluralidade: 

ninguém pode perdoar-se a sós; o perdão funda-se inteiramente na presença dos outros.  

 O acto passível de perdão assimila-o Arendt à hamartia trágica. Na medida em que 

podem ser perdoados, os hamartanein são diferentes de outro tipo de actos únicos que não 
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podem, por sua vez, ser lidados no plano da pluralidade política: os skandala, as ofensas 

sem perdão. Para além de que uns se prestem ao perdão e os outros não, não é claro o que 

os distingue entre si, a não ser, talvez, a presença da vontade, já que Arendt, em relação 

aos skandala, alude ao crime e ao mal deliberado, e em relação aos hamartanein evoca a 

frase crística: perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem.169 O crime e o mal delibera- 

dos, diz Arendt, são raros: não mais que o amor, mas decerto mais que as boas acções. De 

acordo com Jesus — cujas palavras ou exemplo são tanto mais significativamente políti-

cos quanto colocam inauguralmente a questão do perdão — é deles que Deus tomará conta 

no Juízo Final. O Juízo Final não é caracterizado pelo perdão (que só diz respeito à vida 

terrena), mas pela justa retribuição.170   

                                                
169  Esta distinção arendtiana entre o peccatum deliberado e o peccatum por omissão (é disso que se trata) 
parece perfeitamente à mercê de uma percepção menos simplificadora da acção humana. É que, na verdade, 
poderia um Jesus menos binário apelar também ao perdão porque "eles não sabem o que querem" (e, muitas 
vezes, querem não saber o que querem). Está aqui em causa essa figura metafísica entre todas, a vontade, 
cuja trapaça suprema, se assim podemos dizer, é dar-se por ausente na realização de alguns actos. Não saber 
o que se faz não significa não ter vontade; significa, a maior parte das vezes, não querer saber o que a 
vontade quis. 
170  Há, quanto ao perdão, uma obscuridade que Arendt não esclarece: quem é que tem o poder de o con-
ceder? (A análise de Arendt em nenhum momento faz intervir, por exemplo, a figura da vítima). Embora o 
perdão seja relacionado por Arendt ao amor, é também dito que o amor é estranho ao mundo, que ele não 
tem papel no mundo político (e esta última notação reconduz talvez o perdão ao plano das leis da philia, 
mencionado no ponto prévio deste capítulo). Se o perdão emerge, para usar aqui o termo kantiano pertinente, 
da espontaneidade da acção, de uma acção pluralmente compossibilitada, isso representa, por seu turno, um 
acréscimo de obscuridade, pois destituír o perdão de agente é esvaziá-lo do seu significado. O perdão, 
parece-nos, é também ele um acto único, com consequências igualmente susceptíveis de aprisionarem o seu 
agente. Viver sob perdão ou indulto é estar na impossibilidade de esquecer.  

 Receamos, em todo o caso, que Hannah Arendt esteja tragicamente enganada. Não cremos que o ver-
dadeiro perdão seja acessível à política (ou venha a ser). Ver decaír os pais e crescer os filhos, estar com uns 
e outros como quem está na eternidade (o lugar intoleravelmente vasto da meia-idade), despedirmo-nos de 
amados ou amigos deixando a promessa do dia de amanhã, tudo isto requer, todos os dias, a montanha 
constantemente reedificada do esquecimento: o esquecimento de todas as perdas que a todo o instante 
afligem estas imensas fragilidades. Por exemplo, podemos estar — já estivemos — na esquina derradeira 
antes do suicídio do amigo, sem nada sabermos. O que já não tem remédio pode dar sinais de si logo nos 
seus primeiros instantes: e é já demasiado tarde. É por sabermos isso que sobre todos os actos paira a 
estrutura antecipada de uma amnistia, a amnistia da nossa incomparência em todos os momentos em que o 
irreparável tomou ou vai tomar forma. Este perdão, ninguém o pode conferir, mas chamamo-lo a nós mes-
mos: é, se quisermos arriscar a latitude, a estrutura compossibilitante da vida. Mas como universais da 
experiência, a amnistia e o esquecimento são ainda estruturas subordinadas: estão enraízadas numa primor-
dialidade a que já nada diz o elemento de subjectivação que há no esquecimento: a do erro. O milagre, para 
usar os termos de Arendt, não é a acção: é que, por vezes, não erremos. Mas iso só acontecerá porque o 
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 Pode a hamartia arendtiana dar rendimento adequado da situação trágica? Sim e não. 

Que a hamartia seja perdoável significa que é possível devolver ao culpado dela a sua 

inocência. Mas não é possível devolver qualquer inocência a quem não a tenha já. Uma 

acção livre compreende sempre o positivamente visado nessa acção e a evitação de todo 

um universo de alternativas. Ao mencionarmos, no capítulo anterior, o akrates aristotélico, 

cuja acção acabava por produzir o contrário do que intencionava, sem que a sua liberdade 

tivesse sido diminuída, dizíamos que dessa acção ainda resultava a responsabilização do 

agente. Mas não o responsabilizaria do mesmo modo se acaso ele não estivesse na igno-

rância dessas consequências, isto é, se ele fosse um hipócrita. Só há responsabilidade trá-

gica onde não há possibilidade de hipocrisia, isto é, onde desde o início houve ignorância. 

É necessário que o herói ignore para que se ponha a questão da responsabilidade e do 

perdão — que ignore o que pode a acção, que esteja sempre em situação de não saber o 

que faz. Por aqui, a hamartia enquanto transgressão poderia representar satisfatoriamente 

o proceso trágico. Porém, na hamartia há algo mais que a subtrai ao domínio da transgres-

são, algo que precede o perdão e que, de certo modo, o inutiliza. É o que, adivinhando-se, 

esclarece o facto de Arendt não aludir à vítima nem determinar quem tem o poder de 

perdoar. É que na hamartia há uma suspensão súbita de toda a pluralidade. Ela ocorre em 

função da própria natureza trágica, que não se deixa abranger na simples responsabiliza-

ção; e ocorre porque o herói é a própria vítima das circunstâncias despoletadas no seu acto. 

Neste caso, o perdão que a pluralidade lhe reservasse é subitamente impotente ou fortuito, 

pois o próprio movimento das circunstâncias suspendeu a premissa da ignorância que 

preside ao perdão. O herói trágico, em virtude simultaneamente da sua horrível culpabili- 

dade e da sua não menos horrível inocência, está para além do perdão (e assim, para além 

da política) porque o perdão nada tem a dizer à relação de verdade que, na centralidade 

subjectiva do herói, foi subitamente instituída. O herói aqui já não pode estar relacionado 

ao perdão porque está relacionado ao justo. O que falta ao simples perdão, por meio do 

qual a pluralidade política pretende cancelar o trágico, o irreversível por meio do qual se 

                                                                                                                                             
imprevisível da acção e os veios que abre no devir histórico podem fingir, durante um tempo suficientemen-
te longo (i.e., mais vasto que o que pode ser abarcado no nosso testemunho), pequenas vitórias sobre o erro. 



 271 

precipita o destino, é precisamente o valor daquele desfecho que a tragédia insiste em pôr 

na órbita de uma relação à verdade e que se traduz no evento de reconhecimento a que 

Aristótles chama anagnórise. É assim que, quando as Erínias, por exemplo, renunciam aos 

seus intentos e se transformam nas Amáveis (Euménides), isto é, quando as potências do 

destino se prontificam a ser domesticadas pelo Estado e a conferir a sua amnistia, torna-se 

impossível a Orestes, o homem amnistiado de destino, aceder àquela relação, porque a 

amnistia mais não é que a absolvição de reconhecimento. É só neste sentido que a hamar-

tia pode ilustrar a tipologia arendtiana. Subindo a julgado, por assim dizer, a hamartia de 

Orestes transforma-se numa transgressão, i.e., na insurreição de uma dikê particular contra 

a que se lhe opõe. Mas, neste sentido, é impossível falar de acto único, porque este, por 

natureza, não tem câmbio no sistema de compensações em vigor na produção jurídica do 

mundo. Este mundo conformado pelo Estado é talvez menos pesado para Orestes, nomea-

damente porque defende o seu acto extremo de se projectar no domínio do irreparável, no 

domínio da pura retribuição que Arendt reserva ao Juízo Final. Mas, nesse sentido, é 

também uma interrupção da tragédia, não a sua conclusão. O que essa interrupção deixa 

intocado é o facto primordial, sem aministia e sem retrbuição na ordem dos acontecimen-

tos: a estanha disposição que se apoderou de Agamémnon ao sacrificar Ifigénia.  

 
* 

 O interesse do espectáculo de acções constituídas em tragédia seria limitado se, 

como observou Aristóteles, não abrisse uma janela sobre o possível. O possível, relembre-

mos, é o que se abre no futuro como revogação da História. Se esta expectativa só é 

cumprida com a introdução de um erro irrefragável, a hamartia, isso diz respeito ao facto 

de que é preciso, de algum modo, ver a falta da História a si mesma, — "ver" no sentido 

em que se sai da hipnose de recapitulação dessa História em que o indivíduo se constrói 

contra si mesmo. "Ver" é então ver o possível que se abre depois do erro. É neste sentido 

que a comunidade se reúne ao seu carácter puramente histórico — não através da política, 

isto é, da dialéctica hipnótica do erro e do perdão — e se reconhece, no auge da recapitu- 

lação espectacular da tragédia, como vítima da mesma hipnose. Nesse momento, tal como 

o herói, ela já está para além de todo o perdão.  
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V 

ANTÍGONA E O SEU ÚNICO 

 
... but the ground of all youth’s suffering, solitude, 
hysteria, and haunting of the grave, is nothing 
else than naked, ignorant selfishness. It is himself 
that he sees dead; those are his virtues that are 
forgotten; his is the vague epitaph. Pity him but 
the more, if pity be your cue; [...] Then shall death 
appear before him in an altered guise; no longer 
as a doom peculiar to himself, whether fate’s 
crowning injustice or his own last vengeance upon 
those who fail to value him; but now as a power 
that wounds him far more tenderly, not without 
solemn compensations, taking and giving, berea-
ving and yet storing up 

Robert Louis Stevenson, Memoirs and Portraits 
 

 

 1  Reconhecimento e singularidade 

Possivelmente tudo o que já se escreveu sobre Antígona concentra-se em torno da ques-

tão crucial: quem é Antígona? “Quem é” significa: que coisa lhe garante um carácter 

representativo? Esta questão mostrou-se intimamente relacionado com uma outra: o que 

significa a lei divina, de que se reclama a heroína de Sófocles? Com efeito, o significado 

da lei divina pareceu indissociável da determinação do “carácter representativo” de Antí-

gona, na medida em que ela parece veicular uma pretensão à sua validade incondicional. 

Esta parece ser a questão fundamental: fundamental porquanto a sua resposta deva antece-

der todas as outras. Porém, não estão proibidos outros acessos adequados. Destes, o mais 

expedito é talvez o de perguntar imediatamente se Antígona sabe alguma coisa de si. Se 

sim, isso que ela sabe de si dá conteúdo à lei de que se reclama? Nesse caso, porquê 

chamar-lhe divina? 

 A tragédia é a própria impossibiliade do carácter representativo. O carácter represen-

tativo da personagem dependerá em larga medida do seu acesso identitário, o qual, na tra-

gédia, não se abre senão por via da anagnórise. Só aí a personagem heróica passa a saber 
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quem é. Mas precisamente porque é nesse momento que se eleva à altura trágica, e na 

medida em que isso envolve um destino e a coloca no centro das circunstâncias, a perso-

nagem heróica, de súbito, está em perfeita inaptidão para qualquer arrimo identitário.  

 

* 

1.   Uma particularidade da história de Antígona, na tragédia de que é protagonista, está 

em que nela não ocorre perceptivelmente nenhuma anagnórise, pelo menos naquela forma 

especificada de peripécia em que Aristóteles estipulou o principal critério qualitativo da 

tragédia cénica. Antígona abandona a cena prematuramente; quando a soldadesca a con-

duz ao sepulcro que a aguarda, ainda só transcorreram dois terços da tragédia. As suas 

últimas palavras justificam os motivos que a levaram à desobediência e reiteram a convic-

ção de que, nas circunstâncias em que se vê lançada, a morte é a escolha menos aviltante. 

Menos aviltante, mas não obstante cruel. É neste momento — o momento em que, como 

se pode dizer, o ramo se partiu e o fruto do destino já indica, ele mesmo, o momento de 

ser colhido — que Antígona intercala naquelas razões que consigo demasiado discutiu, 

demasiado elucidou (para lhe emprestarmos a poesia alheia)171 a lamentação do seu pró-

prio destino, a respeito do qual, nos novecentos versos anteriores, alardeara soberana indi-

ferença. Porém, as razões desse lamento inédito não procedem de circunstâncias inéditas. 

Não houve, no curso dos acontecimentos, uma reversão súbita que tornasse patente qual-

quer desconexão entre o resultado dos seus actos e o sistema de intenções que desde o 

princípio os animou. O que Antígona lamenta agora — e, a todo o parecer, tardiamente — 

nada acrescenta ao fim consabido a que, desde o início, se conduziu na plena propriedade 

daquelas intenções e na consciência dolorosa da desobediência.  

 A natureza desse lamento talvez ganhe em ser posto à luz da distinção operada por 

Hegel, na Fenomenologia do Espírito, quando, no contexto de uma discussão sobre certa 

reflexividade implícita no acto trágico, contrasta dois modos de retrospecção ao alcance 

do herói trágico. Por um lado, o significado do seu acto só lhe pode ser revelado por meio 

                                                
171  Parafraseamos um verso de “Ash Wednesday, 1930”, de T. S. ELIOT (cf. The Complete Poems and 
Plays, Londres, 19877 p. 89).  



 275 

da própria acção; é assim que «o filho não reconhece o pai no ofensor a que dá morte, nem 

a mãe, na rainha que desposa. Deste modo, um poder tenebroso estende uma armadilha à 

auto-consciência ética, um poder que, tão logo o acto se inicia, faz a sua irrupção e dela se 

apodera ali mesmo» (PhG: 427). Outro modo de retrospecção é próprio do agente cujas 

acções não sofrem este percalço da “auto-consciência ética” e cujas consequências, embo-

ra lastimáveis, são transparentes para o herói. Parece ser o caso de Antígona. No que lhe 

diz respeito, a «consciência ética é mais completa» e a falta «mais indesculpável» porque 

ela «conhece antecipadamente a lei e o poder a que se opõe e, ainda assim, comete consci-

entemente o crime» (ibid.). Neste sentido, o lamento de Antígona não é uma retrospecção 

que, por meio da conexão entre o erro cometido e o sofrimento actual, a conduza, a ela, à 

ponderação de que poderia ou deveria ter agido de outra maneira; não será também uma 

reapropriação da acção nos seus aspectos impessoais e necessários, pela qual as condições 

próprias de existência e de actividade, da relação verdadeira entre ethos e acção são trazi-

das ao reconhecimento — em suma, o que se pode chamar de descoberta ontológica; será 

antes uma retrospecção que nos conduz, a nós, espectadores, à consideração de que o seu 

desejo ou intenção estavam incorporados de forma indivisa na acção, destituidos de quais-

quer dimensão deliberativa, e apenas dados à interpretação, nos seus elementos relevantes, 

de modo retrospectivo. É a estas diferentes presenças da retrospecção que, em última aná-

lise, é remissível a presença ou a ausência de anagnórise.172 Assim, apesar de, na obser-

                                                
172  Discordamos aqui de MARKELL quando, impugnando (acertadamente) as leituras identitárias da Antí-
gona com apoio na anagnórise aristotélica, atribui, por necessidade argumentativa, um momento anagnoréti- 
co a Antígona, embora não consiga decidir-se, aparentemente, entre localizá-lo na evidência de que lhe foi 
impossível «organizar o mundo segundo a distinção amizade-inimizade» ou na débil constatação de que a 
Antígona da última cena já não é a mesma que a do início da peça (p. 89ss.). Não nos parece óbvio que o 
destino de Antígona confirme essa impossibilidade, nem que o lamento final — em que Antígona, nas pala-
vras de N. LORAUX, «como uma carpideira homérica, chora antecipadamente a sua vida futura» (1998: 63) 
— traga implicada mais do que a reiteração dos motivos a que o seu acto obedeceu. Em particular, que 
morra sem amigos que a lamentem (Ant., 882) e que, portanto, os seus actos a tenham finalmente destituído 
daquilo por que lutou (a philia), não apenas é implausível (Hémon lamentá-la-á abundantemente, como o 
seu suicídio virá a demonstrar) como a mesma falta de philia entre os vivos foi por ela orgulhosamente pro-
clamada no breve trecho da sua vida dramática.  

 (Sófocles designa o lamento com a palavra γοος, que, no ritual fúnebre arcaico, designava o canto 
fúnebre praticado pelas mulheres da família em presença do cadáver (e que não se confunde com o threnos, 
o canto encomendado às threnos exarchoi, as cantoras do threnos, carpideiras profissionais). Enquanto que o 
threnos havia sido banido por Sólon, a prática do goos sobrevivia ainda na Atenas de Sófocles, mas sujeita a 
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vância do preceito trágico, Antígona sido colocada perante duas opções intoleráveis, que 

ela representa como a alternativa entre a impiedade e a glória (Ant., 502), o modo decidido 

como se apresenta, a certeza quanto ao que deve fazer — representação de que se terá 

extrapolado uma totalidade de carácter inflexível e obstinada, decerto ao alcance de uma 

censura legítima173 — favorece a conclusão de que o caminho por que até aqui se condu-

ziu foi percorrido sem mácula de incerteza e que na disjunção trágica não se chegou 

verdadeiramente a produzir para ela o valor efectivo de uma alternativa. Em certa medida, 

em vista da total adesão de Antígona ao seu acto, a exigência canónica de uma disjunção 

trágica aparece mesmo como desprovida de poder compulsivo, e mesmo supérflua, e não 

toma aqui o valor que lhe vemos claramente atribuído no Agamémnon ou no Édipo Rei. É 

possível perguntar, inclusivamente, se, de facto, alguma escolha se produziu para Antígo- 

na e se o decreto que a condena não vem apenas mostrar, secundariamente, toda a exten-

são das consequências de um acto incapaz de acolher o poder conformador das circunstân- 

cias externas. Tudo isto se torna imediatamente visível nas linhas iniciais, em que a filha 

de Édipo sugere que tudo o que ela é e tudo o que possui nasceu com ela ou já lhe foi 

dado — e não como objecto de escolha, mas sim disposto por Zeus (2-6). A plena proprie-

dade das suas acções e o modo como a sua ordem de valores se recusa a receber a configu-

ração das circunstâncias tornam-na avessa, e mesmo incompatível, com o princípio da 

anagnórise: aquele novo modo de presença a si mesma e de nova subjectivação dos pró-

prios actos. Ao contrário dos outros heróis trágicos, Antígona sabe desde o início — e esse 

saber não parece susceptível de perturbação por nenhum desenvolvimento actual ou pen-

sável da intriga — o fim a que os seus actos a destinam (a morte). Nas primeiras cinquen- 

ta linhas da peça, esse destino é claramente enunciado; mas também a resolução que o 

torna irrelevante. Não apenas é bela a morte em que se cumpre um dever sagrado (72), 

afirma, como o facto de nenhuma morte constituir uma surpresa a torna, a ela e ao seu acto, 

                                                                                                                                             
um número de regulações apontadas a moderar o excesso sentimental e a incitação à violência de que se 
fazia acompanhar: por exemplo, por meio de exortações à vingança, que também comparecem no γοος de 
Antígona [471-7]).  
173  Quer dizer, o carácter “presumido” (αὐτόγνωτοσ: 875), “obstinado” (φρόνηεµα: 473) ou “exaltado” 
(φρονεῖν µέγα: 479) a que o Coro atribui a sua ruína.  
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invulnerável a qualquer efeito de reconhecimento («Eu já sabia que havia de morrer um 

dia» [459-60]). Ao contrário do seu tio, e mesmo do seu pai, para quem o conhecimento 

das consequências dos seus actos e palavras, ainda que reclamado com certeza hybrica, se 

lhes evade continuamente, mas a quem o sofrimento final abre as fontes do conhecimento, 

para Antígona o destino é inteiramente transparente, (quer dizer, indiferente a toda a rela-

ção de conhecimento); e porque a manifestação desse destino não necessita de aguardar a 

mudança da ignorância para o conhecimento, nenhuma fonte daquele género, nem a que 

vive do sofrimento, resta por abrir sob o ponto de vista do saber de Antígona.174   

 Não obstante, é justo anotar que, naquelas mesmas palavras finais, o saber de Antí-

gona parece pela primeira vez vacilar. Segundo declarara anteriormente, o receio do casti-

go dos deuses é que a fizera agir (457-9). Mas, agora que é conduzida à morte, ocorre-lhe 

duvidar da causa que em nome dos deuses fizera sua e, inclusivamente, suspeitar que os 

deuses talvez tenham alinhado com Creonte. Torna-se possível, de repente, que a sua 

morte resulte de uma disposição divina («Se desta sorte preferem os deuses...», 925) e que 

o acto piedoso tenha por retorno inexcrutável o castigo que ela associara à omissão do acto. 

Poder-se-ia divisar aqui um momento de anagnórise, em que Antígona certificaria a impie-

dade final do seu acto; porém, logo a seguir, retém ela o carácter condicional dessa suposi-

ção: «mas, se a falta é deles [os que me perseguem]...» (927). Entre a disposição divina 

(relativa a uma falta própria) e a simples injustiça dos homens, neste momento em que 

caminha para a morte, está suspensa toda a pronúncia válida de um julgamento, porque 

este não pode ser retido, por assim dizer, senão na forma da uma compossibilidade. Ora, é 

a retenção desta forma que efectivamente enuncia a impossibilidade de anagnórise e, 

inclusivamente, a sua circunstância cognata: a forma também condicional da presença 

divina, isto é, o seu silêncio, a sua deserção do lugar do julgamento, do ethos que, segundo 

                                                
174  É legítimo falar de uma transformação das dimensões do seu acto, que excede a intenção inicial e se 
torna maior do que ela. Mas esta transformação não acontece para ela, senão para aqueles, como Hémon, 
Euridice e Creonte, cujo infortúnio o aumenta ou lhe acrescenta significado. Nesta perspectiva, não é ironia 
que a diferença de estatuto legal das mulheres na Atenas clássica transferisse para o parente masculino mais 
próximo a responsabilidade da sua má-conduta (cf. E. CANTARELLA, “Gender, Sexuality and Law”, in 
GAGARIN, COHEN: 236-253) e que, no caso de Antígona, o parente masculino mais próximo seja Creonte (e, 
logo a seguir, Hémon).  



 278 

Heraclito, é suposto tutelar. Que tão amplamente mostre o empenho com que invoca o 

deus, mas que este, até a respeito da sua filha mais querida, se obstine em não julgar, além 

de agravar e até tornar ensurdecedor o seu silêncio, é uma segunda particularidade 

assinalável da peça de Sófocles. Saber se a negligência do critério aristotélico diminui a 

natureza trágica de Antígona parece dispiciendo; e uma das razões seguras pelas quais não 

terá integrado o cânone problemático da Antígona será a de que, por outro lado, o requisito 

aristotélico não se terá talvez imposto com valor normativo. Sob este ponto de vista, o 

prestígio da morte, e mais ainda uma morte às mãos de uma lei injusta, colmata decerto 

aquela omissão e parece garantia mais decisiva de efectividade trágica.175 Mas a determi-

nação do trágico na personagem de Antígona não pode furtar-se à questão da sua omissão 

aparente de anagnórise (ou, se a colocarmos na perspectiva da tradição trágica clássica, da 

sua heterodoxia).  

2.  Tal omissão é ainda mais significativa quando se observa que o texto de Sófocles, de 

facto, não prescinde do momento catastrófico da anagnórise: simplesmente não o atribui à 

protagonista. Esse momento é claramente identificável na cena final, quando Creonte, 

com os cadáveres de Eurídice e Hémon depositados aos seus pés pela fábrica necessária 

do mythos, reconhece nos suicídios respectivos a consequência verdadeira da sua inumana 

fixação na lei humana. A satisfação do critério trágico pelo antagonista da tragédia é sus-

ceptível, desde logo, de sobressaltar esta sua distribuição tópica, e encoraja decisivamente 

a ideia de que a tragédia de Sófocles compreende na verdade dois protagonistas — ideia já 

amplamente argumentada, com apoio no facto de que o movimento e as circunstâncias da 

acção de Antígona e de Creonte são simetricamente desenvolvidos.  

 Que uma tragédia deva compreender dois protagonistas, e que assim acontece na 

Antígona, é a implicação canónica da teoria hegeliana do conflito trágico, assente na ideia 

de que a tragédia promana de uma colisão entre duas posições éticas adversas, ambas 

condenadas à afirmação irrestrita do seu direito unilateral e, assim, à destruição mútua. Os 

                                                
175  «As tragédias acabam mal» (STEINER, 1961: 16). Contra esta sucinta opinião, a prova de que as tragé-
dias não acabam necessariamente mal, se não bastasse a injunção aristotélica que manda preferir esse tipo 
de finais, é-nos dada pelas Euménides, o Filoctetes ou a Ifigénia em Áulis (para nos referirmos apenas a 
exemplos clássicos).  
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dois poderes éticos que se defrontam na negatividade trágica revelam-se, nesse confronto, 

na sua co-pertença necessária — e tal revelação é propriamente a marca do destino que se 

impõe como Absoluto racional, momento no qual o Espírito se reconcilia consigo mesmo 

e o herói entra na posse do sentido das suas acções. Mas também para esta interpretação é 

crucial a ideia de anagnórise, na medida em que, a cada uma das posições em conflito — 

quer dizer, aos pathoi que as personificam —, cabe o reconhecimento, não só da negativi-

dade gerada pela afirmação própria, como, correlativamente, o da unilateralidade (ou 

privação de absoluto ético) a que as acções próprias estiveram condenadas desde o início. 

Neste sentido, a ausência do critério qualitativo da anagnórise na Antígona constituiria um 

indicador apto a confirmar a ideia, já amplamente pressentida, de uma insuficiência nas 

percepções aristotélica e hegeliana da tragédia, e permitiria secundariamente anotar a que 

ponto a tragédia de Sófocles, e quiçá talvez o “trágico”, se mostram insubmissos ou inassi-

miláveis nos dispositivos epistémicos que os tentam integrar.  

 Adoptar esta conclusão e fazer implicar a possibilidade de um trágico sem reconhe-

cimento de si mesmo, é um passo que não pode ser dado sem esgotar todas as outras solu- 

ções. Pode-se pensar que a anagnórise de Antígona, a ter ocorrido, não se apresentou sob a 

forma de peripécia, na actualidade do tempo dramático; numa palavra, que essa actualida- 

de já pressupõe a efectividade de um reconhecimento, ocasionado antes da acção dramáti- 

ca ter início.176 Equivale isto a dizer que a suspensão da ignorância e a cognição de anag-

nórise estariam supostas, não como sentido das acções passadas, mas como fundamento 

das acções futuras (a que temos acesso no decurso da acção dramática), e a razão pela qual 

o acto de Antígona não gera a abertura cognitiva da anagnórise é porque, em si mesmo, é a 

consequência dessa abertura. O sentido da acção de Antígona não é, assim, devido à morte 

de Polinices e à execração do seu cadáver; mas essa morte oferece a Antígona a ocasião de 

agir o sentido estabelecido num reconhecimento anterior. Significa isto que a Antígona 

pode ser lida como a tragédia — diferente de todas as outras porque começa onde todas 
                                                
176  Sem menção ao problema da anagnórise, encontramos esta ideia fluidamente pressentida por Judith 
BUTLER, quando identifica na acção de Antígona uma presença inconsciente do passado. É assim que o 
castigo de Antígona «precede o seu crime»; que ela, «antes de ter sido banida para o sepulcro, já lá vivia há 
muito tempo»; que «já há muito renegou os laços de sangue»; que ela «vai na direcção de um destino que 
desde sempre já era o dela» (2000: 77, 77, 6, 63). 
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acabam — em que a acção está na posteridade do reconhecimento e, portanto, já radicada 

na amizade ou inimizade a que conduziu uma mudança por anagnórise, ocultada do 

espectador e subtraída à lógica da peripécia. Nesta heterodoxia, revelar-se-ia em todo o 

seu fulgor o unicum de Antígona.  

 O significado desse unicum não se deixa reduzir ao estatuto de um episódio na histó-

ria da forma trágica; nele se revelará, mais propriamente, uma variação ontológica do trá-

gico ou, se quisermos, uma patologia do trágico, destinada, como todas as patologias, a 

tornar patente o processo dominante que permaneceria oculto sem a sua expressão hetero-

doxa. Esse processo dominante revelado pelo unicum de Antígona é o da pertença à comu-

nidade trágica. Se essa pertença pressupõe a unidade de evento e destino, simbolizada na 

anagnórise; e se a confirmação dessa pertença na tragédia clássica, o seu crisma, é expedi-

tamente assegurado pelo efeito trágico, i.e., a catarse da piedade e da aversão — então, a 

anterioridade da anagnórise de Antígona significa que o tempo dramático está ao serviço, 

não da simples reapropriação do sentido da acção própria, mas da dilatação do entretempo 

que corre entre essa reapropriação e a catástrofe final: isto é, o tempo da pertença consci-

ente ao trágico. Se, nas outras tragédias, esse entretempo é ocultado, pois o reconhecimen- 

to e a catástrofe constituem uma unidade inviolável por qualquer variável temporal ou dra-

mática, a Antígona, ao contrário, permite tomar o pulso à acção consistente com essa per-

tença; e, já que há coisas para fazer antes da morte (honrar o irmão, por exemplo), demorá-     

-la um pouco mais, situá-la no tempo normal do trabalho humano. Na auto-reflexividade 

desta pertença, mover-se-á então a figura de Antígona. 

3.  Que posição, que praxis, nos devolve esta especificidade de Antígona? A todo o 

parecer, a de certa intransigência na defesa de um direito dos mortos, de um direito que, 

pelo menos, não os exclua. Relembremos a circunstância que despoleta a acção dramática: 

a proibição régia de sepultar o corpo de Polinices, da casa dos Labdácidas, a linhagem que 

governa Tebas. Polinices morreu como traidor no campo de batalha (às mãos de Eteócles, 

seu irmão, a quem por sua vez feriu mortalmente) e, por essa razão, a cidade não pode 

tolerar que lhe sejam prestadas honras fúnebres. Será o seu corpo, por conseguinte, aban-

donado à predação das aves de rapina e dos cães selvagens. Para quem viole as suas dis-
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posições, o decreto régio prevê o mesmo castigo que o ochlos de Atenas reservava por 

vezes a traidores e a quem lhes desse asilo: a lapidação até à morte.177 Se não fosse a grave 

imputação da traição, as honras póstumas devidas a Polinices não constituiriam um proble- 

ma e seriam, como normalmente, remetidas à devoção e piedade familiares. Nesta circuns-

tância, porém, acha-se a cidade justificada em suspender o direito da família a sepultar os 

seus, uma vez que, como parece claro, a inimizade do traidor não é interrompida ou revo-

gada pela morte (522). Em princípio, esta prerrogativa de Tebas não chocaria o espectador 

contemporâneo de Sófocles: que o cadáver de um traidor não fosse sepultado na sua pátria 

era perfeitamente conforme ao direito ático.178 Mas já não era conforme ao direito ático 

que um cadáver permanecesse sem sepultura, fosse onde fosse.179 Nesse sentido, sob o 

ponto de vista formado pela lei histórica, o decreto de Creonte talvez envolvesse um 

aspecto ímpio e repulsivo. É o que pensa Antígona — mas não porque, porventura, tenha 

adoptado o ponto de vista. O decreto é para ela ímpio (e a desobediência está justificada) 

porque, quaisquer que sejam as suas especificações, a sua mera existência desafia ou beli-

gera com um direito que, em si, representa precisamente a nulificação dos decretos huma-

nos. Esse direito, como se sabe, concede à família que exerça a sua piedade e sepulte os 
                                                
177  Mas também a sacrílegos e profanadores. Embora o kataleuein (morte por lapidação) não tivesse 
sanção legal em Atenas ou noutras cidades da Ática, corresponderia a uma forma de justiça popular com 
relação evidente com o sacrifício ritual do pharmákon. Nos Acarnenses, por exemplo, o Coro ameaça lapi-
dar Dicépolo por ter acordado uma paz privada com Esparta (ARISTÓFANES, Aca., 280-346). Mas Édipo vê-      
-se na iminência de ser apedrejado pelo Coro ao penetrar inadvertidamente o abaton (o reduto interdito) do 
santuário das Euménides (EdC, 121). 
178  Cf. XENOFONTE, Hel., I, 7, 22. O nomos, que era um Hellesi koinòs nómos (comum a todos os Hele-
nos) e que se estendia aos profanadores de templos, foi aplicado, por exemplo, ao cadáver do traidor Temís-
tocles (TUCÍDIDES: I, 138, 6).  
179  Uma prática convencional das guerras helénicas, desde o período arcaico, era a da anairesis, a trégua 
concedida pelos vencedores para que o lado perdedor recuperasse e sepultasse os seus mortos. A recusa 
tebana em autorizar a recuperação dos cadáveres dos Argivos constituíu a execrada excepção a esta norma e 
forneceu o motivo a várias tragédias. Nas Suplicantes, de EURÍPIDES, a anairesis é justificada com o argu-
mento de que não há nada a recear do cadáver de um inimigo morto, argumento com que Teseu pretende 
contrariar a crença tebana (na verdade, homérica) (Supl., 542-8). Na Antígona, não é mencionada a recusa 
tebana (talvez esteja pressuposta), nem o cadáver de Polinices é reclamado pelos Argivos, a quem competi- 
ria a sua sepultura. O mesmo motivo, entretanto, comparece nos Sete Contra Tebas, de Ésquilo, e nas Fení-
cias, de Eurípides. Nos Sete, o Mensageiro tebano declara que os deuses de Tebas se opõem a Polinices por 
causa da sua traição, ao passo que Eteócles fôra «ίερῶν πατρῷων δ’ ὅσιος, (puro [de ofensas] para com os 
altares pátrios)» (Set., 1015). Na Antígona, Creonte acusa Polinices de ter intentado destruir os templos dos 
πατρῷoi θεοί (201). 
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seus. As palavras de Antígona caracterizam-no como direito divino, «leis não escritas e 

eternas» (451). Perceber o que isto significa é perceber, ex negativo, o fundamento não 

expresso do decreto régio.  

 Ao anunciar o édito, Creonte declara que Tebas está finalmente em paz e que a guer-

ra acabou. O decreto é o primeiro instrumento institutivo da nova ordem cívica (e da nova 

soberania). O decreto de Creonte, na letra da peça, está envolvido numa teia semântica 

reveladora, tecida em torno da questão: o decreto é ou não é lei? Muitas vezes, o termo 

que o refere é kérugma: anúncio, édito (por exemplo, 454). Creonte, porém, obstina-se em 

usar o termo nómos, que designava os direitos e regras acumuladas por tradição, i.e., as 

disposições políticas fundadoras. A certa altura da história legal ateniense, porém, o termo 

passou a englobar, igualmente, as leis positivas (i.e., estabelecida por convenção), cujo 

número se terá acrescentado consideravelmente desde o século VI e para as quais existia 

no léxico grego um termo próprio que Sófocles nunca usa: thesmos.180 Porém, é justifica-

do pensar que, à medida que a parte das leis aumentou dentro da lei, mais o sentido de 

nómos se deslocou da lei não escrita para o domínio da lei positiva. Antes da Antígona, 

segundo se assinala convencionalmente, em nenhuma parte se encontra este termo tão 

fortemente carregado com o sentido de lei positiva, a tal ponto que a lei não escrita (agrá- 

phos nómos), de que Antígona se reclama, tenha de ser especificamente designada como 

tal. Mas não é apenas por recusar a redução da lei à sua expressão positiva que Antígona 

acusa o abuso cometido por Creonte, quando assimila o seu decreto a um nómos. Uma vez 

que, no seu sentido preservado, e ainda que referido a uma lei positiva, o nómos nunca é 

inteiramente humano, o que Antígona contesta é a caução divina a que Creonte se arroga 
                                                
180  Embora o use no Ajax, quando Teucer pergunta a Menelaus em que thésmos se fundamenta a sua pre-
tensão ao governo dos Atenienses (Aj., 1104). A diferença de nómos e thesmos é imprecisa ou controversa. 
Por exemplo, as leis dos nomothétes Drácon e Sólon eram designadas thesmoì. «Nómos, numa frase como 
agráphos nomos, significa, ou as leis eternas dos deuses ou o costume de uma dada comunidade. Em ambos 
os casos, a lei não é escrita. Está na natureza do thésmos, no entanto, o facto de ser exarado» (EHRENBERG 
1954: 169). Martin OSTWALD observa que «o thesmos é imposto por um legislador, ao passo que um nómos 
é a expressão do que a comunidade encara como norma válida» (Nomos and The Beginnings of The Atheni-
an Democracy, Oxford, 1969, pp. 55-56). A diferença está então na origem do poder compulsivo da norma: 
o thesmos exprime a autoridade do legislador, enquanto que o nómos exprime a obrigação que decorre do 
reconhecimento comunitário da sua validade. O termo terá caído em desuso no período democrático. Para a 
relação da disputa terminológica ao entendimento da justiça na Antígona, cf. Charles P. SEGAL, “Sophocles' 
Praise of Man and the Conflicts of the Antigone”, in WOODWARD: 64-6.  
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ao fazer uso dessa palavra. (A tradição, dizia um grande escritor, é a democracia dos 

mortos, e rejeita submeter-se a essa arrogante oligarquia dos vivos, que apenas se limita a 

andar por aí.)181 Mas por que razão pode Creonte reclamar essa caução? Esse aspecto 

merece ser realçado, quanto mais não seja para obviar um equívoco persistente na leitura 

da Antígona, respectivamente, a concepção de que a sanção divina ou consuetudinária 

reclamada pela protagonista se oporia a um direito secular ou soberanista da cidade. Com 

efeito, o que a trama terminológica deixa aperceber é, pelo contrário, uma oposição entre 

dois direitos divinos: o dos deuses pátrios e olímpicos que presidem a esta vida e à luz do 

dia, consubstanciado no decreto de Creonte; e o dos Penates ctónicos, a quem nada desta 

vida diz respeito, que só se aplicam a reger as infinitas sucessões do defunto, e cuja apro-

vação Antígona deseja assegurar. Mais do que Antígona e Creonte, são estas duas ordens 

divinas que estão em guerra (mais uma vez). O tio acusa-a de se submeter à lei do Hades 

(777) e, logo que ela menciona Zeus, é para apostrofá-lo de perseguidor da sua família (2-

6). Mas que Antígona deseje demarcar-se dessa guerra e, de alguma forma, mostrar-se 

como unicum, e não apenas como pathos representativo de um dos direitos beligerantes, 

comprova-o o facto de ela não reclamar para si o uso da palavra nómos, e, por conseguinte 

a caução divina. No âgon que a opõe a Creonte, ao defender o direito divino que reconhe- 

ce à família a faculdade de honrar os seus mortos e prestar culto às deidades subterrâneas 

— direito que não pode ser revogado por nenhum soberania humana —, e ao referir-se à 

forma sob a qual se exprime esse direito, ela usa o termo nomina (usos ou costumes),182 o 

qual, para retirarmos palavras de Lacan do seu contexto, nada mais configura, na verdade, 

«que a evocação daquilo que é com efeito da ordem da lei, mas que não é de modo algum 

desenvolvido em nenhuma cadeia significante, em nada» (Lacan: 444). 

4.  É legítima a constatação de que Sófocles, com o conflito terminológico, quis pôr 

em evidência um facto de que se começava então a ter clara consciência: que o direito se 

                                                
181   G. K. CHESTERTON, Orthodoxy, Londres, 1908, p. 47. 
182  HEIDEGGER usa o termo der weisende Brauch para referir a lei que determina as acções de Antígona. 
Weisen: veicular, conduzir. Brauch: nos Holzwege, é a palavra com que Heidegger traduz to chreon, a 
necessidade, acrescentando que é «o que é ditado ao pensamento na experiência de esquecimento do Ser» 
(Holz: 303). Mas Brauch também significa costume, tradição, e assim pode igualmente traduzir ethos. 
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transformara em objecto de decisões potencialmente arbitrárias e se afectara daquela 

acepção convencionalista que, pouco mais tarde, na sofística ateniense, abriria a grande 

interrogação respeitante ao que hoje conhecemos como direito natural. Mas tal constata-

ção expõe-se a todas as precipitadas auto-satisfações da referencialidade. Retenhamos 

antes que a instrumentação conceptual da nova ordem de Tebas está presa de um desacerto 

na sua imanência ética. O decurso da peça demonstrará esse desacerto. Ele manifesta-se, 

desde logo, no facto de não serem claros os termos em que a nova ordem tebana pode 

proceder à sua auto-referencialidade, quer dizer, à afirmação do seu estatuto enquanto lei. 

A razão é simples. O que está verdadeiramente em disputa é se a guerra continua ou não. 

A questão da natureza da lei está simplesmente indexada a esta questão. O que a peça trata 

de mostrar é a que ponto é falsa a premissa da paz sobre a qual assenta a nova ordem e o 

seu decreto institutivo; e, se alguma coisa ela narra, é precisamente a continuação da 

guerra por outros meios. A casa dos Labdácidas continua a sentir os efeitos da sua divisão, 

e a desavença mortal que opusera dois irmãos transmite-se agora ao tio e à sobrinha — por 

isso Antígona, tal como o irmão insepulto, morrerá como inimiga, ou como falsa amiga 

(philos kakos: 662); e, em todo o caso, como segundo elo numa procissão de vítimas que 

em si representa o descontrolo progressivo das divisões que separam amigos e inimigos. 

Desde o início, antecipando-se a Tirésias, verbaliza Antígona estas terríveis consequências, 

atribuindo-as à ofensa que a cidade dirige aos deuses ctónicos.183 Quanto à morte de Poli-

nices, que as restantes mortes parecem repercutir, é significativo que ela não trave o 

                                                
183  A razão por que o corpo insepulto de Polinices é uma ofensa aos deuses (e não apenas a Polinices) é 
um ponto que requer esclarecimento. Se a considerarmos na abstracção das mediações religiosas ou antropo-
lógicas que dão sentido à prática fúnebre clássica, a ofensa só se verifica se Polinices for um amado dos deu-
ses, se se puder contá-lo na philia dos deuses. Do ponto de vista dos deuses ctónicos, tanto Eteócles como 
Polinices serão abrangidos por essa ávida philia que até os deuses olímpicos evitam (pois são imperecíveis). 
Essa particular philia dos deuses subterrâneos, que se traduz como morte, suscita a adesão de Antígona, não 
apenas nos esforços para honrar o irmão, mas na aceitação e veneração da sua própria morte como retribui-
ção dessa philia. Mesmo que este seja um momento delirante ou propriamente hybrico de Antígona, ele está 
escorado na premissa de que todo o agravo aos deuses consiste em que os vivos não lhes entreguem os mor- 
tos em estado de isenção (nomeadamente, das divisões e separações próprias do que é vivo) e, portanto, 
como inocentes. Entretanto, reduzir o acto de Antígona a uma fidelidade à pragmática do rito fúnebre expô- 
-la-ia à incredulidade da audiência contemporânea, pois em nenhum lugar da religião grega, na época clássi- 
ca, tanto quanto consigamos averiguar, se supõe esse rito como mimesis de uma prática atribuível aos deuses 
ctónicos. 
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processo da inimizade, que, pelo contrário, o agrave. Se se aprende do direito ático que um 

morto pode morrer imperdoado, que a morte não é para a cidade fiança bastante de um 

perdão, também se aprende que, segundo a crença dos vivos, conversamente, a inimizade 

do inimigo, por assim dizer, não se deixa demover pelo percalço de ele morrer. Por essa 

razão, pode Antígona dizer à irmã, quando vem a saber que não contará com a sua coope-

ração: «serás por mim odiada e, no juízo do que morreu, tida por inimiga» (94-5). Esta 

mesma ideia, reencontramo-la em Eurípides, na Electra, quando Orestes, transportando a 

cabeça de Egisto, que acabou de matar, oferece a Electra a oportunidade de expor o corpo 

do inimigo execrado à predação selvagem, dizendo: «Não se faça lei alguma na guerra que 

nos opõe a este homem» (Elec. 905-6).184 “Não se faça lei alguma” significa: que esta 

morte não reponha a ordem perturbada com a inimizade, nem dela se siga nova ordem. Do 

mesmo modo, a morte de Polinices, como a de qualquer inimigo no contexto da vida espi-

ritual grega, sobretudo nos seus traços mais arcaicos, não poderá pôr um termo à inimiza- 

de porque a existência do morto está em aberto, sobretudo se for um inimigo muito amado 

por alguns vivos, e na exacta medida em que também a philia não conhece o obstáculo do 

túmulo. Atenas ou Tebas, como podemos suspeitar, teriam, ao virar de esquinas que nos 

obstinamos em imaginar (e venerar), caminhos abertos e sempre franqueáveis para o sub-

mundo, caminhos que, particularmente nas tragédias, não cessam de ser percorridos nos 

dois sentidos. É muito evidente que, do ponto de vista grego, um processo mais geral da 

vida prossegue o seu curso para além das fronteiras em que os vivos se acomodam. Uma 

percepção com extraordinário poder formador no panteísmo é a de que esse processo se 

abastece na guerra e no dissídio dos vivos, e que as divisões humanas supõem uma tensão 

sempre apta a projectar-se num horizonte cosmológico. Desse dissídio se abastece também 

o Hades: a sua guarda é a da inimizade, ela continuará a mover as sombras que o povoam. 

Se o caminho aberto nessas esquinas apenas conhece barreiras fluídas, e se, por outro lado, 

o morto, como tudo leva a crer, fixa para sempre aquilo que era (ou o modo como o deixa-

                                                
184  O ultraje ou vilipêndio do cadáver do inimigo, por desnudamento ou mutilação, especificamente desi-
gnado com o substantivo ἀεικίσω, ou o seu abandono aos cães e aves de rapina, é praticamente um estereo- 
tipo na Ilíada (v. por exemplo, a ἀεικίσω do cadáver de Heitor por Aquiles, XXII, 395sqq). Cf. VERNANT 
1989: 41-81. 
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ram) no momento da morte — se a eternidade é o que se repercute a partir da circunstância 

contingente dessa morte — a inimizade póstuma dos vivos, firmada nesta crença, significa 

que estes não estão dispostos a baixar a guarda, e que numa guerra viva toda a vitória ou 

derrota são provisórias. Parte dos inimigos da cidade está no Hades. É contra esta inimiza- 

de que o soberano vivo tem de se precaver, pois ela é imprevisível e pode inclusivamente 

reclamar para si o estatuto de uma pretensão natural. Neste sentido, o rito fúnebre é uma 

sanção equivalente à cedência de território nas guerras vivas. As tréguas só podem ser 

logradas por meio desse rito. O Hades recebe assim os que lhe são devidos, em paz e 

segundo as condições estipuladas. Aqueles que foram ou ainda são objecto do amor dos 

vivos, aqueles que tiveram, por conseguinte, vidas com significado, não pode a cidade 

nem o soberano entregá-los à inexistência sem uma última reiteração desse significado, se 

não querem pagar o preço de um permanente litígio fronteiriço (e, assim, de se contamina-

rem os vivos com parte desse poder subterrâneo). O Hades não pode aceitar aqueles que 

não foram restituídos à sua significação (por meio do rito): eles voltarão para acometer 

contra as partições simbólicas em que não lhes foi permitido tomarem lugar. O soberano 

está em falta se os entregar ao seu destino desprovidos da promessa que perpetua a sua 

vigência no coração dos vivos: de outro modo, apenas desimpedirá as vias para o seu 

rancor. Que sejam entregues em paz é uma exigência do submundo; só se torna exigência 

dos vivos na medida em que as exigências do submundo se fazem sentir como pathos ou 

aspiração humana. Assim, é também o Hades que está em guerra contra Tebas, nomeada-

mente por meio do pathos dos vivos, e a grande imprudência de Creonte é não apaziguar e 

até prolongar essa guerra. Esta é a hamartia de Creonte: promulga um decreto que pressu-

põe o fim da guerra, mas, inapto para compreender a verdadeira natureza da paz, desco-

nhece que o decreto multiplicará os efeitos que considera cancelados. Isto lhe diz Antí   

gona — e costumamos interpretá-lo sob a forma do seu apego ao direito não escrito dos 

deuses, o direito de que se reclama e que se opõe justificadamente ao direito da cidade. 

5. A maldição que Antígona, na primeira cena, lança a Ismene, sua irmã — “serás por 

mim odiada...” —, é proferida no contexto de sedição a que corresponde o seu encontro às 

portas da cidade. Antígona tenta aliciá-la, mas Ismene não secundará a desobediência da 
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irmã. Crê que Antígona está enamorada do impossível;185 para ela, acções vãs não fazem 

sentido, e é vão para uma mulher desafiar o poder do estado e incoar a desordem ali onde 

vigora a vontade dos cidadãos (i.e., dos homens). Esta justificação é significativa, desde 

logo, por estabelecer os termos pelos quais a acção de Antígona será percebida ao longo 

da peça — e não apenas pelos outros prosopa, mas por toda uma tradição de comentário 

que se aplica a objectivar a verdade de uma personagem a partir daquilo que dela dizem as 

outras.186 E o que Ismena, às portas da cidade, diz da irmã, fundando com isso toda uma 

tradição de comentário, é que o correcto entendimento das suas intenções a projecta na 

alternativa do indivíduo contra o Estado, ou da anarquia contra a Lei. Por esta razão, a 

justificação de Ismena é também significativa por antecipar o equívoco que, até ao fim, 

permeará a percepção alheia dos actos da irmã; com efeito, Ismena é incapaz de ver, como 

todos os outros, que a ordem instituida simbolicamente no nómos de Creonte representa, 

na verdade, a perda de qualquer ordem (perda já instalada, aliás, no facto de duas mulhe-

res conspirarem às portas da cidade). A este respeito, observe-se a que ponto esse nómos 

se mostra ineficaz (ou, melhor, impropriamente eficaz). Como nota Tirésias, o cadáver, a 

despeito do decreto, persiste em tornar à cidade, na forma dos dejectos depositados nos 

altares pelos pássaros ou trazidos pelos cães. Precisamente porque foi banido, ou porque 

está exposto, persiste em voltar. Um cadáver, parece dizer Tirésias, é indomável para toda 

a repartição topográgica (ou legal) que se conte a partir da cidade, porque a morte é o dado 

que a lança na sua contradição. (Uma leitura referencial talvez nos permitisse escutar as 

palavras de Tirésias como uma recapitulação e lamento do destino dos soldados vitimados 

nas guerras imperiais de Atenas, que,como se aprende em Tucídides, retornavam à cidade 

para serem polemicamente celebrados em altares comuns.) A poesia recolhe aqui, no des-

concerto dos pássaros e nos distúrbios naturais, a repercussão de uma soberania que, trans-

bordando os limites da cidade, revela desconhecer-se como distúrbio, como ausência de 

princípio. A posição de Creonte, bem entendido, é a de que o decreto soberano certifica a 

continuidade ou efectividade da ordem política, na medida precisamente em que ela ousa 

                                                
185  Amêkhanôn erais (93): literalmente, apaixonada por aquilo “que não tem meio de...” 
186   Um erro de que qualquer encenador sensível, por exemplo, trata logo de afastar os seus actores.   
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afirmar-se naquele mesmo domínio — o da morte — em que, por princípio, se desaplica- 

ria. Para Tirésias, a anarquia é o estado natural aberto pela existência do decreto, melhor, 

a auto-reprodução da política enquanto natureza. Para Creonte, é apenas a possibilidade 

que se abre na violação do decreto. Não é o facto de se entregar ou não Polinicies à terra 

que abre a possibilidade anárquica. Esta entrega permaneceria inqualificada se não fosse a 

precedência do decreto. A anarquia é, portanto, redutível à figura da desobediência, inde-

pendentemente das questões de justiça ou de equidade que o decreto subjectiviza.  

 É isto que Creonte afirma perante Hémon, seu filho, ao defender que toda a obediên-

cia é devida àquele que a cidade colocou à sua cabeça, tanto no que é justo como no que 

não é (665-669).187 Nesta mesma cena, Creonte justifica a condenação de Antígona, cumu-

lando a justificação com uma reflexão sobre a ordem, o mal e a anarquia. Expõe primeiro 

as ideias próprias de um pai e homem de estado. A tese implícita é a de que entre os dois 

papéis existe uma identidade essencial. Quem mantém a ordem em casa também na cidade 

será justo e estará apto a governar ou a ser governado (662-63). Para um leitor de Aristóte-

les, esta tese é problemática, se tiver em vista aquela passagem da Política em que o filó-

sofo, embora considere a polis na continuidade natural da organização familiar, preconiza 
                                                
187  Estas palavras toma-as Sófocles de empréstimo ao poema de Sólon de que hoje nos resta apenas o 
fragmento relevante: Ἀρχῶν ἂκουε καὶ δίκαια κἂδικα (cit. em LEÃO: 447). O legislador da Atenas isonó-
mica exarou-as cerca de 150 anos antes da Antígona e é supreendente que aqui reapareçam na boca de 
Creonte, um soberano que, no entanto, nos habituámos a ver como essencialmente anti-democrático. No 
modo como Sófocles modela a figura de Creonte, é aliás patente a infiltração de um elemento de actualidade, 
em particular porque, mais do que os traços de Sólon, de cujas palavras se serve mais de uma vez, são nele 
talvez ainda mais evidentes os de Péricles. Quando é pela primeira vez nomeado, logo no oitavo verso, Antí-
gona refere-se-lhe como strategos, o título de Péricles na Atenas sofocleana. O discurso inicial de Creonte, 
com a sua referência à nave do estado e à defesa da cidade contra o indivíduo, tem o inconfundível tom 
pericleano tal como nos é transmitido pela testimonia clássica (cf. TUCÍDIDES: II. 35-46). Como Creonte, foi 
Péricles acusado da violar leis não escritas e de sacrificar as philias naturais em nome dos interesses da cida-
de. A comédia ática muitas vezes o satirizou como o homem que governa sozinho, o tirano. As repetidas 
alusões a Sólon e Péricles criam um pano de fundo compulsivo por mediação do qual a audiência autoral 
(isto é, a audiência que Sófocles teria em mente ao escrever) seria talvez levada a ver em Creonte a imagem 
personificada do soberano democrático na sua exposição à tentação anti-democrática. Aliás, que as persona-
gens agem no interior de uma moldura eminentemente democrática é o que se depreende da alusões às insti-
tuições que, no entender do historiador Moses I. FINLEY (1973: 19), seriam basilares da democracia antiga: 
o sorteio, como sistema de distribuição da responsabilidade (de que é exemplo a escolha do mensageiro) e a 
remuneração pela participação na assembleia, aludida recorrentemente por Creonte, ao referir-se ao poder 
dissolvente do dinheiro e ao tema do suborno (tema aparentemente fortuito, que Sófocles não se esforça por 
relacionar com o todo da acção, mas cuja reiteração não pode ser destituída de significado: cf. 221-22, 293-
303, 310-12, 324-26, 1037-39, 1045-47, 1055, 1061). 
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entre a soberania doméstica e a política uma diferença, não sequer de grau, mas de nature-

za (Pol., 1252a 5-10) (é talvez escusado lembrar que esta diferença funda a liberdade polí-

tica). É natural que Creonte seja anti-aristotélico: é que a desobediência da sobrinha, 

compreensivelmente, aprisiona o acto soberano na sua latitude doméstica.188 A casa está 

subitamente envolvida na esfera de expectativas e de competências próprias da política 

(ou vice-versa) e uma mesma soberania tem de se aplicar a reger ambas as esferas. Mas é 

inesperado que Creonte o afirme para justificar a sua aproximação ao princípio democráti- 

co da alternância entre governantes e governados. A sua contaminação democrática é 

indisfarçável quando se aplica a expor junto do filho o seu modelo de ordem e boa cidada-

nia. O homem bom, apto a ser governado (e a governar, se for eleito), é aquele que, colo-

cado no meio de uma «tempestade de lanças», permanece fielmente ao lado do seu cama-

rada (668-673). Os determinados que persistem no seu lugar são salvos pela obediência. Já 

o que rompe as fileiras das lanças aliadas, desertando o seu posto, convida a anarquia. 

Aqui, a leitura referencial: Creonte define explicitamente a lei e a ordem segundo o mode-

lo hoplita, i.e., a infantaria ática. No plano histórico, está bem documentado de que modo 

a ascensão da cidade democrática e a obsolescência da cidade feudal ou aristocrática 

foram acompanhadas .pela importância crescente da instituição hoplita e do recrutamento 

militar compulsivo.189 Os hoplitas lutavam em formação de falange e viviam e morriam 

segundo uma economia de substituição: cada um protegia o camarada com o seu escudo 

ou avançava para o seu posto quando ele caía. As palavras de Creonte glosam explicita-

mente o juramento prestado pelos efebos atenienses que incorporavam a regra hoplita, no 

qual, com apoio também na metafórica das lanças, se proclamava o orgulho e valimento 

                                                
188  É o que deixam pensar as acusações trocadas entre Hémon e Creonte na stychomatia respectiva: para 
o pai, Hémon é escravo de uma mulher (776), mas, para o filho, é o soberano que é ele mesmo uma mulher 
(741). Por outro lado, a cidade não pertence a um só homem (737) (como uma casa); é diferente dela na 
medida em que, na cidade, só o logos recíproco tem soberania (757). 
189  É o que sugere ARISTÓTELES: Pol., 1297b 22–5. Entre 479 e 450 (circa), as guerras movidas pela 
Liga Helénica contra as cidades gregas acusadas de “medismo” (de apoio à causa do invasor persa) implica-
ram, para essas cidades derrotadas, mudanças de regime conducentes ao que se pode descrever como 
“democracias hoplitas” (cf. D. M. LEWIS, J. BOARDMAN, J. K. DAVIES, M. OSTWALD, (eds.) The Cambridge 
Ancient History, vol. V: The Fifth Century B. C., Cambridge, 2008, p. 96). É nesse contexto, que se dá o 
cerco ateniense a Tebas, cujo desfecho foi a entrega da oligarquia “medista” tebana às tropas de Pausânias 
(cf. HERÓDOTO: IX, 86-8). Tudo isto formaria a actualidade da audiência da Antígona.  
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das fileiras igualitárias.190 O modelo de ordem que Creonte tem para opôr à anarquia é 

assim decalcado de uma instituição que, nas condições concretas da experiência grega, 

conotava imediatamente a cidade democrática. Ergo, a anarquia representada por Antígo-

na é a deserção ou desobediência a esta regra de substituição e de valimento que garante a 

sobrevivência da cidade. 

 Estas reflexões são congruentes com a primeira intervenção de Creonte na peça, na 

segunda cena, quando convoca o coro para celebrar a vitória de Tebas e promulgar o de-

creto. Essa intervenção consiste essencialmente numa afirmação do direito da cidade e da 

economia de pertença conforme a esse direito. É necessário tudo fazer pela cidade, diz o 

soberano. É ela que salva o cidadão. São estes os nomoi sobre que pretende fundar a gran-

deza de Tebas (191). Assim que o soberano se retira, porém, o Coro entoa a Polla tà 

deina..., na qual, ostensivamente comentando as palavras do soberano, alude a uma segun-

da configuração de direito, na exposição da qual se afasta da ordem do dia tebana para se 

referir ao todo da experiência humana. Relembremos o minimum. A condição de deinaton 

do homem advém-lhe da sua condição de detentor da techné. De todas as conquistas da 

techné, a da palavra é a mais decisiva para o destino humano, porque é com ela que se 

ordena as cidades. Mas é também na palavra, como consumação última da techné, que se 

joga o risco supremo da condição humana: ela abre para o homem a possibilidade do mal 

(ou da violência). Se o homem honra as leis da terra e se submete à justa dispensa dos 

deuses, então essa possibilidade não se realiza e ele é hypsipolis; mas, se tergiversa, se se 

rebela criminosamente contra esta configuração de direito, ele é apolis, é privado de cida-

de. Neste momento, o Coro pronuncia-se sobre o homem e não sobre a casa dos Labdáci-

das ou o infortúnio de Tebas. Não há intenção declarada de estabelecer um nexo entre 

estas altas palavras e a intriga que, neste ponto, ainda é incipiente. Mas, no decurso da 

peça, as altas palavras hão-de ganhar um valor irónico. Elas reaparecem em duas ocasiões 

e, a despeito das intenções do Coro, de ambas as vezes para incriminar Creonte: uma delas 

                                                
190  Cf. VIDAL-NAQUET: 68. Só esta alusão justifica que Hémon venha a acusar o pai de se portar como 
um efebo (734). Sobre a instituição hoplita ateniense, cf. VERNANT, VIDAL-NAQUET 1990: pp. 63-92; 
Matthew R. CHRIST “Conscription of Hoplites in Classical Athens”, in The Classical Quarterly, New Series, 
vol. 51, nº 2 (2001), pp. 398-422; também EHRENBERG 1960: cap. IV. 
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pela boca de Tirésias, que irrompe pelo palácio e adverte Creonte de que a natureza está 

enferma, que os deuses se calaram nos altares e que esta desordem é um efeito do decreto; 

o corpo insepulto, parece dizer Tirésias, desrespeita a lei da terra e a justa dispensa dos 

deuses. Mas, mais importante, o direito pressentido pelo Coro reaparece na defesa que 

Antígona faz da sua desobediência.  

6. No momento do seu âgon, já Creonte e Antígona, satisfazendo a premissa dramática 

básica, tiveram ocasião de articular as situações existenciais ou a idoneidade em que se 

enraízam os seus actos (o seu êthês): Antígona na primeira cena, com a irmã, e Creonte na 

segunda, dirigindo-se ao Coro. O modo como ambos procedem à identificação própria é 

simétrico. Tem ele a ver com o uso contrastante da oposição entre philos e ekhthros, que 

ambos empregam referindo-se a Polinices, e em que fundam, não apenas as suas obriga-

ções para com o cadáver, mas também, subordinadamente, a percepção viável das suas 

identidades.191 No âgon, como seria de esperar, a luta pela correcta qualificação de Poli-

nices transformar-se-á numa luta pelo reconhecimento da posição respectiva, na medida 

em que cada um tenta compelir o outro a reconhecer a legitimidade do seu próprio enraí-

zamento, isto é, da localização no mundo ético a partir da qual integra o significado do 

cadáver de Polinices e da idealidade de direito que exprime essa localização. É nesta ques-

tão que se concentram as duas polaridades activas na Antígona: a que opõe lei e anarquia e 

a que opõe amizade e inimizade (ou, para dizê-lo com mais propriedade, amor e guerra).  

 A percepção de que na tragédia de Sófocles se digladiam duas ordens de coexistên- 

cia ética é (já o dissemos) de origem hegeliana. É conhecida a interpretação que, nas pági-

nas apenas alusivas da Fenomenologia do Espírito, devolve a Antígona como o mythos da 

dilaceração da eticidade grega, sacudida entre dois poderes unilaterais que, em torno do 

cadáver insepulto, se mobilizam numa guerra que é sempre a do Bem contra o Bem: por 

                                                
191  Sobre a oposição philos-ekhthros na Antígona, cf. GOLDHILL 1986: 79-106; SEGAL 1981: 85-6; 
BLUNDELL: 106-48; FOLEY: 173ss. Assinale-se, entretanto, uma marcação “genérica” do vocabulário que 
conota a amizade e, assim, o entrelaçamento da identidade sexual com as concepções da philia em jogo. 
Creonte, cujo critério de philia é estritamente político («Aquele que sobrepõe o amor de outrém ao amor da 
pátria, a esse nada reservo» (182-3]), refere a polis como patra e, assim, o círculo da amizade como estrita-
mente masculino; já para Antígona, o léxico da philia remete sempre ao círculo do parentesco definido 
como «uma função do poder procreativo da mulher» (SEGAL 1981.: 184).  
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um lado, a lei humana, que é também a da polis e da masculinidade, e cujo domínio é o 

espaço público ou a «luz do dia»; por outro, a lei divina ou feminina, realizada na família 

como «imediatez ética natural» e como «sentimento interior de um divino subtraído à 

efectividade» (PhG: 416 passim). Na esfera comum da acção, estes poderes não se limi-

tam a coexistir: a vida ética é sempre a verdade de uma relação. Mas, para que exista esta 

relação (seja ela satisfatória ou não), é necessária a mediação de um dado ético primário 

que coloque cada poder em posição de reconhecer no outro a sua polaridade e lhe permita 

aceder à consciência de si mesmo como consciência ética — na pessoa do cidadão, do 

povo e do Estado, por um lado, e da mulher, do homem e do nascituro, por outro. Esse 

dado comum é o da morte. O rito funerário representa a apropriação ética dessa mediação. 

Através do rito, a cidade reconhece o genos (a família) e o mundo inferior, a naturalidade 

de que ela própria emana. Por outro lado, ao sepultar os seus, o genos reafirma os poderes 

subterrâneos, mas, ao mesmo tempo, eleva-se ao estatuto de comunidade ética. Por esta 

razão é que, do ponto de vista da comunidade natural, a relação primária se encarna, não 

no par marido-mulher, ou mãe-filho, mas no par irmão-irmã (a interpretação hegeliana 

apoia-se aqui na célebre passagem, talvez apócrifa,192 em que Antígona declara que um 

irmão é insubstituível e que não desafiaria as leis da cidade para sepultar um marido ou 

um filho). Enquanto que as primeiras relações estão ainda contaminadas de naturalidade, 

permanecendo reféns de uma sensibilidade particular que as defende da plenitude ética, só 

na incontaminada relação irmão-irmã é atingida a reconciliação entre natureza e liberdade: 

trata-se de uma relação de individualidades livres, em que nenhuma recebe da outra a pró-

pria existência, embora partilhem o mesmo sangue. Só na relação de Antígona a Polinices 

podem as duas leis éticas existir em harmonia.193 É por isso que o feminino-enquanto-irmã, 

ao insistir no rito funerário, exibe «a consciência intuitiva (Ahnung) mais elevada da 

                                                
192  905-920. Actualizações informadas desta discussão incluem Ch. WILLINK, “Sophocles’ Antigone 
891-923 and 929-943” in Philologus, nº 152, 2008, vol. 1, 18-26 e CROPP; cf. também GELLRICH: 56ss. 
193   Pergunta Goethe por que razão não pode o reconhecimento ético provir de Ismena, uma vez que 
«aparentemente, o amor da irmã pela irmã é ainda mais puro, porque unissexual» (ECKERMANN: 303). Pela 
razão de que, do ponto de vista hegeliano (a que Goethe se refere), a harmonia da vida ética só é pensável na 
actualização plena das polaridades éticas, e essa actualização, pela qual tais polaridades se dão uma existên-
cia individual, não pode por isso ser pensada no exterior da determinação sexual.  
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essência ética» (PhG: 416). Não fosse pelo acto espiritual envolvido no rito funerário, a 

família seria expulsa do laço ético e para sempre remetida ou vinculada à natureza. A liga-

ção à morte é o que lhe permite sustentar uma vida espiritual. Deste modo, só através da 

homenagem ao irmão pode Antígona exprimir integralmente a parte de espiritualidade 

ética que cabe ao feminino. Se, por alguma razão, a irmã é impedida de sepultar o irmão, é 

de esperar que o feminino não hesite em afrontar a lei masculina; e, sob o efeito dessa 

dilaceração que opõe lei a lei, sexo a sexo, amigo a inimigo, é toda a unidade da vida ética 

que entra em colapso.  

 A corroborar a interpretação hegeliana, parecem estar todas as peculiaridades da voz, 

do comportamento e da motivação de Antígona. As suas primeiras palavras (ô koinon 

autadelphon, Ismênês kara), por exemplo, oferecem, logo na primeira linha, a intensidade 

distintiva e a auto-reflexividade do afecto familiar que subjaz à sua reclamação.194 Este 

cúmulo de evidência e o extraordinário apelo da interpretação hegeliana têm suportado a 

leitura da peça na base das distinções actuantes nas sucessivas actualidades éticas, políti-

cas ou culturais que a solicitam.195 Tem-se observado assim de que modo o poder descri-

tivo da interpretação se pode revelar na subserviência às injunções de uma actualidade de 

debate político ou cultural, que não só requisita essa interpretação como a determina 

enquanto instância replicativa das suas divisões e posicionamentos.196 Mas que poderá 

significar a leitura de uma tragédia como apoio ou verificação de exigências que cabem à 

razão prática (feminista, ou abolicionista, ou pós-colonial, ou...), respectivamente, a leitura 

de um mundo que soçobra sempre sob o efeito da unilateralidade das positivações éticas 

que o constituem; em que, particularmente, toda a positivação identitária se revela na 

contradição do acto que pretende afirmá-la; em que aquele realismo da esperança, presente 

                                                
194  E talvez por isso tão resistentes à tradução: querida Ismena, comum irmã mesmíssima...—? 
195  Além das já referidas, as de oikos-polis, estado-indivíduo, lei divina-lei humana, falocracia-ginocra-
cia, etc. 
196  Para exemplificação ou problematização feminista desta abordagem, cf. por exemplo, IRIGARAY; 
MILLS; BUTLER 2000; LORAUX 1998; HONIG; Valerie A. HARTOUNI, “Antigone's Dilemma: A Problem in 
Political Membership” in Hypatia, vol. 1, nº 1 (Spring, 1986), pp. 3-20; Jean Bethke ELSHTAIN, “Antigone’s 
Daughters: Reflections on Female Identity and the State” in Families, Politics, and Public Policy: A 
Feminist Dialogue on Women and the State, Irene Diamond (ed.), Nova Iorque, 1983. 
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na afirmação de Aristóteles de que ninguém se pode dizer feliz ou infeliz até ao momento 

da morte (Et.Nic., 1100a10), chega por fim ao momento do seu teste, mas nunca para con-

cluir pela alternativa jubilosa; e em que os lados das divisões padecem a sua negatividade 

como uma força que as alimenta e sem a qual se pulverizariam, como num pesadelo que 

só a rígida imparcialidade do Hades vem revogar?197 (Até as mais exactas descrições da 

natureza humana, assinalava Kant, podem e devem ser ignoradas pela razão prática, que é 

auto-legisladora). No entanto, uma leitura armada de escrúpulo equivalente há-de mitigar 

algum do poder compulsivo daquelas divisões e notará que, de igual modo, a todo o ins-

tante rejeita Sófocles a estabilidade de qualquer estrutura de oposições (e, ainda quando 

pareça deleitar-se em enunciá-las, fá-lo sempre de modo a preparar o seu colapso). Por 

exemplo, na primeira cena: embora Antígona exprima o valor que atribui à philia familiar, 

ali mesmo acaba por remeter a irmã — por quem deveria ter tanto amor como tem pelo 

irmão — para o lado dos ekhthroi, quando se torna claro que Ismena não a secundará no 

desafio à lei da cidade. Em boa verdade, mostra-se ela, em relação à sua família viva, tão 

pouco interessada em acomodar-se a exigências ou compromissos naturais como em 

acomodar-se às exigências e leis da comunidade; e, assim, é a própria Antígona que pare-

ce apostada em violar as leis da philia, a devoção incondicional e admirável aos seus 

philoi em que dois séculos de estudos clássicos a enredaram. 

7. Mas onde é que esta insubmissão às divisões conceptuais coloca a heroína de Sófo-

cles (mais precisamente, a sua defesa)? E de que modo isso a compromete com o seu uni-

cum? Vejamos, antes de mais, onde foi ela colocada na sua apresentação ao mundo 

moderno: expressamente na passagem do capítulo sobre a “Razão” para o capítulo sobre o 

“Espírito” (na Fenomenologia do Espírito). Na perspectiva hegeliana, repetimos, os heróis 

trágicos são agentes éticos. Nas condições da Sittlichkeit clássica, eles são os depositários 

malgré eux mêmes de poderes estruturalmente activos no círculo ético da polis, e o embate 

                                                
197  «Um só é o nómos do Hades para aquilo que é diverso (ὁµος ὄ γ῝Ἅιδης τοὺς νόµους τούτους ποθεί). 
Creonte: Mas ao honesto não cabe o mesmo que ao perverso. Antígona: Quem sabe se debaixo da terra não é 
isso que sucede» (Ant., 519-21). Ter-se-á notado já o nosso afastamento em relação às duas unicas traduções 
em língua portuguesa que reputaríamos de autorizadas: a de Mª H. ROCHA PEREIRA e de Marta VÁRZEAS (a 
que tivemos acesso em formato digital, por gentileza da Direcção do Teatro Nacional de S. João, no Porto).  
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a que tal condição os remete acaba sempre por expôr o fracasso das aspirações da comuni-

dade à legitimidade ética. Para Hegel, a tragédia é assim, simultaneamente, uma reconstru-

ção do problema da legitimidade ético-política e a problematização do seu bloqueio histó-

rico. Na Fenomenologia, a razão pela qual a Antígona se torna tão central nas páginas ini-

ciais do capítulo sobre o “Espírito” não é clara. Hegel não dá ao “espectador” da Fenome- 

nologia nenhuma justificação preparatória para o facto de a insistência de uma adolescente 

grega em sepultar o irmão contar tão crucialmente para a explicação inicial do “Espírito”. 

No capítulo anterior, estivera em causa o que podemos chamar de "problema normativo da 

política", especificado como mediação dos momentos opostos da universalidade e da 

particularidade. A discussão deste problema no quadro do momento fenomenológico da 

“Razão” assume ali a forma, primeiro, de uma crítica da economia política, vista como die 

geistige Tierreich (o reino animal do Espírito), e, depois, da legislação prática kantiana, 

que identifica o agente individual com o universal do imperativo; e que concentram o 

modo moderno de justificar a sociedade a partir, como se pode dizer, do indivíduo. A 

entrada de Antígona no espectáculo fenomenológico corresponderá então, como nos é 

dado interpretar, a uma abordagem do problema normativo a partir da entrada oposta, isto 

é, da tentativa de dar conta da acção individual a partir de um todo ético. O significado 

desta tentativa, deixar-se-á aperceber como um relançamento da questão ética no quadro 

de uma genealogia da modernidade.  

 Eis então o lugar de Antígona na procissão fenomenológica do Espírito.198 Na etapa 

da efectividade do Espírito a que corresponde a tragédia, a individualidade está associada, 

por um lado, à asserção consciente de uma soberania indivisível (ou vontade universal), 

mas também, por outro lado, à «consciência do sangue da família» — por exemplo, atra-

vés do guerreiro cujo cadáver suscita o culto dos deuses nocturnos. A individualidade é o 

marcador de um transporte activo (ou contaminação dialéctica) entre os dois poderes, que 

assim se recebem a si mesmos pela mediação do outro e se autentificam reciprocamente:  

um dos extremos [da potencialidade do reino ético], o espírito consciente universal, 

                                                
198  Interpretamos aqui (e resumimos drasticamente) a longa e sinuosa passagem relevante da Fenomeno-
logia do Espírito, pp. 407-434.  
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encontra-se silogizado com o outro extremo, (...) o espírito desprovido de consciência, 
pela individualidade do homem. Em troca, a lei divina tem a sua individualização — ou 
o espírito desprovido de consciência do singular tem o seu ser aí — na mulher, pela qual, 
enquanto meio termo, ele sai da sua inefectividade para a efectividade, [sai] daquilo que 
não sabe e não é sabido para o reino consciente. (PhG: 420-1)  

É assim que a individualização da mulher nos ritos fúnebres, por exemplo, complementa a 

individualização do homem no governo. A actualização — i.e., o teste em acto (in der 

Tät) — desta solidariedade puramente virtual (desta «calma organização» em que nenhum 

acto foi ainda cometido) é efectuada através daquilo a que Hegel chama Einzelne Individu-

alität, ou «individualidade singular» (ibid.). Por ela se confirma a potência ética como 

nadificação de si mesma e da oposta; por ela se revela o processo de elisão entre ethos e 

acção, quer dizer, o processo pelo qual o agente éticamente investido é vinculado a uma 

responsabilidade estrita e singularizada do seu acto, acedendo ao «ser-para-si absoluto da 

autoconsciência puramente singular» (id.: 422)199 Tal auto-consciência, puramente orien-

tada para a essencialidade ética — que lhe é imediata, inflexível e desprovida de contradi-

ção, e a que já nada têm a dizer os factos da dádiva e da obediência à lei (as duas últimas 

figuras da “Razão”) —, é o processo da pura singularidade e da sua vontade.  

 É esta construção que anuncia a célebre menção do feminino como a «eterna ironia 

da comunidade».200 No parágrafo que a remata, Hegel começa por falar da “representação” 

(Vorstellung) que a polis tacitamente produz de si mesma e da sua legitimidade ética. A 

imanência dessa representação diz respeito a uma supressão, aquela supressão ou sacrifí-

cio de que a cidade deriva e que retorna, na representação, como garantia da sua manuten-

ção enquanto comunidade: referimo-nos à supressão daquele mesmo princípio que se 

instala como oposição interna criada pela comunidade (Gemeinwesen) enquanto tal na sua 

                                                
199  A singularidade é uma figura grega, no sentido em que a determina ainda o conteúdo ético enquanto 
que na forma (grega) da sua imediatez: «a singularidade é subjectividade mas meramente exterior. Ainda 
não foi posta uma subjectividade infinita em que haja sido superada a singularidade exterior» (VPR: 135) — 
exterior, i.e., ainda não “em-si”.  
200  «O feminino — a eterna ironia [na vida] da comunidade — muda em finalidade privada, pela intriga, 
a finalidade universal do governo, e a sua actividade universal [transforma ela] em trabalho da particulari- 
dade individual; e, [minando] a propriedade universal do Estado, converte-a em possessão e galardão da 
Família» (PhG: 432). 
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prática, e que por isso se constitui como a sua essência, como a opressão interior da singu-

larização dos indivíduos — opressão que é, no entanto, a força do todo. 

 A ideia da eterna ironia torna tentadora a perspectiva (fundada numa tese de valor) 

que vê na defesa de Antígona, não a simples impugnação da legitimidade do decreto, mas 

da inteira ordem jurídica ou semiótica (como especificação da Gemeinwesen e da supres-

são que lhe assiste) que lhe confere legitimidade. Uma ordem jurídica, qualquer que ela 

seja (por exemplo, constitucional), só é legítima (i.e., aceite como um estado de facto) se o 

poder cuja decisão fundou essa ordem é reconhecido. Ora, Antígona parece não reconhe-

cer o poder de Creonte; porém, todo o encanto dela, ao contrário do vulgar anarquista, está 

em que não reconhece esse poder só no que diz respeito ao corpo do irmão. Ao contrário, 

por exemplo, de predecessores seus, como Prometeu, Ajax ou Orestes, ela não põe em 

questão a autoridade nem a existência do soberano com o qual entra em conflito, e parece 

até desejar sinceramente submeter-se a essa autoridade (abdicar dela seria talvez abdicar 

de si). Porém, acontece que, para ela, é impossível não desobedecer neste particular, uma 

vez que não pode deixar de sepultar o irmão. Não é o destino da cidade que se impõe à sua 

esfera de preocupações. Mais tarde confessará (num argumento que Goethe qualificou de 

ganz schlecht201) que não desafiaria as leis da cidade se fosse para sepultar um filho ou um 

marido, e faz implicar inclusivamente a asserção de que não porfiaria por sepultar Polini-

ces se tivesse outros irmãos varões. A desobediência encontra o seu terreno no grau máxi-

mo da singularidade decisionista: a manifestação do singular sem universal, na qual a uni-

versalidade da comunidade não pode sequer chegar a ser mais que forma vazia ou violên-

cia sem conteúdo. Por essa razão, ninguém lhe dá ouvidos, nem mesmo o Coro que, pouco 

antes, remetera ao direito de que ela intransigentemente se reclama a condição de pertença 

à polis. Agora, ao contrário, o Coro limita-se a enfatizar o carácter singular de Antígona; 

vê nela a coexistência da glória e da insolência, e hesita entre admirar ou deplorar o facto 

de ela ser autonómos — quer dizer, o facto de ela ter uma lei própria (como quem diz: o 

                                                
201  Numa das conversas com Eckermann, na qual, aliás, tem origem a tese do carácter apócrifo ou inter-
calado da résis final de Antígona. Cf. ECKERMANN: 317. 
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facto de não ter lei nenhuma). Porque é uma mulher, representa o que não se sabe nem se 

pode saber do ponto de vista da individualidade ética; mas isto significa sobretudo que a 

sua reclamação está desvinculada daquelas coisas que tornam possível um mundo comum. 

Mas isto não quer dizer que ela seja qualquer coisa parecida com uma individualista, 

apenas capaz de assumir as normas do costume ou uma noção liberal de acção, ou que seja 

o anjo da (não) história do oikos, nem é garantir-lhe o estatuto que a cultura predominante 

e a lei masculina são incapazes de articular. A posição a partir da qual ela fala é o produto 

da cisão mais absoluta que o poder pode conjurar, respectivamente, aquela que não tem 

exemplificação nem réplica, que não tem reiteração e princípio: a da absoluta singularida- 

de sem universal. Por isso, não podem Creonte e o Coro aceder ao reconhecimento da 

posição de Antígona, que só conseguem perceber negativamente, obscurecendo qualquer 

conteúdo afirmativo da sua dissidência. Nos seu aspecto substancial, o facto não se fica a 

dever à má-fé ou cegueira dos anciãos de Tebas e do seu soberano, mas à natureza da 

reclamação, indefesa perante toda a exigência legitimadora e, até ao fim, irrepresentável 

na ordem política. Mais do que irrepresentável: o acto único, que não se repetirá por um 

filho ou por um marido, não pode ser reconhecido em qualquer conteúdo afirmativo por-

que um tal reconhecimento implicaria a regressão do político à circunstância em que ele se 

abandona e dissolve na sua potência, em que ele se abisma na impossibilidade de se repre-

sentar. É esta percepção que leva Creonte, na stichomythia de 508-23, a acusar a sobrinha 

de ser “uma minoria de um”. Nunca, desde o início, pressupôs aquela mesma Antígona 

sem anagnórise que o seu acto teria qualquer possibilidade de ligação: eis a ironia da 

Gemeinwesen. Essa minoria irredutível é um espelhismo da própria condição do irmão, tal 

como representada no discurso auto-justificativo: a de ser insubstituível. Isto significa que 

não há senão o irmão para ser aquilo que ele é. Da mesma forma, não afirma Antígona 

direito algum, a não ser o do acto único que só pode emergir, precisamente, para além 

daquele limite em que cessa toda a relação entre acto e direito.  

8. Esse acto é acto de um saber único. O que sabe esse saber? Sabe a idoneidade irre- 

dutível do irmão. Se a tese da “eterna ironia da comunidade” não privar o irmão da maiús-

cula e não puder abranger esse saber intraduzível em valor, Antígona permanece-lhe-á 
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inapreensível. É esse saber que a constitui e que «mantém radicalmente o valor único do 

seu ser» (Lacan: 446). Não se trata, nesse saber, de mudar uma lei por outra, ou da oposi-

ção entre uma obscuramente arcaica singularidade e a lei humana positiva. Essa adjudica-

ção de um conteúdo ético ao acto de Antígona (que fornece à crítica contemporânea de 

Antígona o seu tema primário) depende assim da bela, mas talvez inexacta intuição de 

Hegel, de que a relação de Antígona com o irmão é de carácter ético, e que lhe subjaz 

mesmo o que sem esforço poderíamos chamar de sublime ético. O sublime estaria em que 

só na relação da Irmã com o Irmão — extirpada que está dos aspectos naturais (“em-si”) 

que ainda marcam a simples união do homem com a mulher ou a respectiva relação ao 

Filho — pode a consaguinidade, como vimos, aceder à vida ética, reconciliando em si 

natureza e liberdade. A implicação disto é que a acção de Antígona não envolverá um sen-

timento ou desejo dirigido a Polinices enquanto único. As motivações de Antígona proce-

deriam, deste modo, não de uma relação à pessoa, mas de um sentido de obrigação para 

com Polinices — ou, melhor, para com o Irmão.202 Será por esta razão que ela não distin-

gue Polinices de Eteócles, excepto para notar que um foi sepultado e o outro não. Numa 

frase de impressionante efeito, Hegel nota que a devoção ao irmão (e não a Polinices) sig-
                                                
202  NUSSBAUM: 63-67 contesta a ideia de que o vínculo a Polinices é sustentado por Eros. As demonstra-
ções relevantes para este contestação, no entanto, ficam por fazer. A primeira seria de teor psicológico e a 
sua omissão afecta tragicamente todo o esforço racionalista: trata-se da demonstração de que Eros não é 
uma determinação na representação do dever (a dissociação do amor e do dever é talvez um remanescente 
do fracassado esforço racionalista para fundar uma ética auto-legitimada). A segunda, de teor antropológico, 
deveria mostrar que a representação do Irmão está subtraída ao domínio de Eros (validando assim um mun-
do extraordinário e desconhecido até hoje dos seres humanos). Sob a forma da proibição, que, como se sabe, 
instaura o seu objecto pelo acto de o negar, a universalidade cultural, na sua forma ratificada de fuga ao 
incesto, já manifestou eloquentemente a que ponto o Irmão é um dos modelos de toda a dinâmica erótica. 
Neste aspecto, o significado do Irmão está em que ele é a segunda presença daquilo que foi interditado. 
Toda a felicidade ou infortúnio na relação com o irmão se refere a condições primitivas que voltam a apre-
sentar-se, que são uma impossibilidade de esquecimento. É sem dúvida essa presença que confere um valor 
especial à semelhança do Irmão. É neste sentido também que se pode dizer que o Irmão é o modelo de tudo 
o que é unheimliche, na medida em que o unheimliche é o valor daquelas coisas que, parecendo retornar de 
uma separação infranqueável, apenas põem em contacto com o que é mais íntimo. O irmão é a confirmação 
dessa presença já na ordem simbólica (a ordem da falta) instituida pela sua interdição. A semelhança e, 
simultaneamente, a metamorfose dessa presença no ex-stase do irmão, se assim nos podemos exprimir, são o 
valor comum pelo qual todos os conteúdos interditados — aqueles que, fundando a História, dela foram 
excluídos — se podem trocar em liberdade (quase dizemos: fraternidade). É também por isto que Hegel tem 
razão, mas de outra maneira: ao fundar no irmão a possibilidade ética – quer dizer, a comunidade dos seme-
lhantes —, mas não por ausência de desejo, como ele queria, senão, precisamente, pela co-presença confir-
mada do desejo na semelhança.  
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nifica, não a expresão de um dever para com um homem vivo, mas para o irmão enquanto 

morto:  

O obrar que tem por conteúdo [...] esse singular pertencente à família, como uma essên-
cia universal subtraída à efectividade sensível, i.e., singular, não diz respeito ao vivo, 
mas ao morto, o qual, já subtraído à longa série do seu ser-aí esparso e desconexo, se 
unificou agora na figura una e acabada [da morte] e, fora da inquietude da vida contin-
gente, se entregou à quietude da simples universalidade (PhG: 411)  

O irmão não é as coisas que fez (por exemplo, o cerco a Tebas do seu ser-aí esparso), mas 

aquilo que, na sua figura final, se reúne à inantecipada quietude da universalidade. Embo-

ra Hegel, logo a seguir, exalce o dever familiar de retirar essa essencialidade imediata da 

morte à ausência de significado (por meio do rito fúnebre), o obrar dessa essencialidade 

continua sem dizer respeito ao vivo. Mas a questão é do vivo; ela está, não na quietude da 

universalidade tornada possível da morte, mas na inquietude da vida como aquilo que 

para cada um fica de não haver morte. Se o morto se reúne à universalidade, a que se 

reúne o que fica? Isso, por um efeito de soma das mortes, reúne-se ao seu in-reunível. O 

in-reunível costuma manifestar-se negativamente, por exemplo, sob a forma de substitui-

ções. Depois da morte do que sempre foi (pais, irmãos), do incriado das suas vidas, os 

homens asseguram a viabilidade do seu amor na eternidade viável do filho: sem isso, têm 

de medir constantemente as suas forças com o carácter aterrorizador de um mundo que é, 

em todos os momentos, solidão. Por todos os meios, têm de estar em casa e, para isso, 

nela acolhem outros. Este “ter de”, este “haver de si”, é o seu in-reunível. Mas Antígona 

ocupa aquele lugar de onde se é incapaz de operar substituições, o lugar, portanto, de um 

in-reunível sem negatividade. Isto acontece, não porque seja condenada à morte na flor da 

juventude (pelo contrário, ela só é condenada à morte porque não pode operar substitui-

ções) — e também não, decerto, por alguma particularidade psicológica aberrante ou por 

algum privilégio ontológico de Polinices —, mas porque o in-reunível da morte do irmão 

é agora o in-reunível efectivo da vida de Antígona. Amar alguém na inefectividade de 

acção, de palavra ou de divisão, i.e., na figura final da sua reunião a si mesmo enquanto 

“tranquila universalidade”, não é amar a universalidade — pois, para aquele que é irmão 

ou irmã, não é possível amar senão na irredutibilidade incriada da sua apresentação   
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singular — mas a própria reunião do amor à sua incondicionalidade ideal. Só no seio desta 

reunião toma lugar a impossibilidade que se exprime na célebre frase intraduzível com que 

Antígona se situa perante Creonte:  

οὔτοι συνέέχθειν, ἀλλὰ συµφιλεῖν ἔφυν  
A minha natureza é conjurar-me em amor, não em ódio (523) 203 — 

asserção insólita para quem foi tão decisivamente inscrita na oposição amigo-inimigo, 

uma vez que o amor por qualquer um (ou junto de qualquer um) é segura recusa de todas 

as distinções e, acima de todas, a que opõe singularidade e universalidade. Sobre a nature-

za deste amor — quer dizer, sobre o significado real da philia —, e para não deixarmos de 

lado os termos concretos do texto de Sófocles, assinale-se que Antígona nunca afirma que 

age em nome da família, mas apenas pelo «meu irmão» (450-68, perante Creonte) ou pelo 

«filho do meu pai» (904-15, no lamento final). A extraordinária devoção ao irmão confi-

gura um padrão de tal modo consistente que é obviamente insusceptível de se submeter a 

qualquer efeito de transferência, por exemplo, para a exogamia. Daí também o modo 

como ela se fixa na ideia de casamento com a morte, e a hiperxtensão da linguagem da 

ligação erótica que percorre obsessivamente toda a peça — um aspecto que não pode ser 

tomado como insignificante e que, visto no conjunto, carrega considerável peso cumula-  

tivo.204 Quem é realmente o objecto desta philia (ou destes desejos)? Recordemos que, no 

caso de Antígona, o irmão não é necessariamente Polinices; o seu pai, Édipo, também é 

seu irmão; e que, quando o Coro a interpela pela última vez, para alvitrar que talvez ela 

expie alguma falta dos seus antepassados, queixa-se ela de que o Coro toca no mais pro-

                                                
203  Cf. ROCHA PEREIRA: «Não nasci para odiar, mas sim para amar» (p. 71); M. VÁRZEAS: «Não nasci 
para odiar, mas para amar». Sunéchthein e sunphileîn são (ao que tudo indica) neologismos sofocleanos que 
só podem ser traduzidos parafrasicamente como “em-conjunto-odiar (amar)” ou “em-reunião-odiar (amar)”. 
A nossa tradução (cremos) contorna menos insatisfatoriamente essa dificuldade.  
204  E que quase todas as traduções tendem a obscurecer. Exemplos: «Amante, deitar-me-ei com o meu 
amado» (philê met’autou keisomai, philou meta: 73); «devo dar prazer aos que estão debaixo da terra» (dei 
m’arskein tois katô: 75), «deixai esta esponsal desposar quem quiser no Hades» (methes tên paid’ en Hadou 
tênde numpheuein tini: 653-4); «[como com o] amado, junto de ti, querido irmão, deitar-me-ei» (philê 
hêxein de soi, kasignêton kara (888-9); «tens um coração quente» (thermên ... kardian ekheis: 88) «estás 
enamorada do impossível» (amekhanon erais: 93); «coitos auto-gerados» (koimêmata autogenneta: 863), etc. 
Mas Creonte qualifica a sobrinha de psychrón, “fria” ou “frígida”, para dizer ao filho que não perderá nada 
com a morte da prometida.  
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fundo do seu desgosto: «a ruína trilavrada do meu pai, e a geral falta de todos nós, os 

renomados Labdácidas».205 Que a filha incestuosa de Édipo esteja enamorada do impossí-

vel recorda o tranquilo dictum de Aristóteles segundo o qual é verosímil que as coisas nem 

sempre decorram segundo o verosímil. De modo que a voz de lealdade à philia familiar e 

à lei divina não deixa de emanar especialmente desta fonte particular. Já se sabe que a 

filha Antígona pertence, em todos os aspectos, a uma família (para dizer o mínimo) auto-             

-fixada, caracterizada nesta peça (e na trilogia tebana) como desesperadamente envolvida 

na atê, na maldição ou ruína. É isto que faz do corpo de Polinices um corpo sobredetermi-

nado, que concentra o amor devido a muitos mortos (e também o amor que a irmã deve a 

si mesma). A verdadeira natureza trágica de Antígona está assim, não no obstáculo que lhe 

é oferecido pela lei humana, mas no facto da impossível transferência para os vivos do 

amor pelos mortos, pela razão de que nenhum presente e nada do que se limita a estar por 

aí carrega, em promessa ou em visibilidade, como os mortos, a totalidade do vivível.  

9.  Começámos por afirmar, no início deste capítulo que Antígona não experimentava 

qualquer forma de anagnórise. Estamos agora em condições de introduzir uma restrição a 

que se reconhecerá um efeito clarificador: ela não experimenta esse processo na actuali- 

dade da acção dramática. Nesta actualidade, com efeito, não se vê que as acções próprias 

ocasionem efeitos inantecipados. Todos os heróis trágicos têm de escolher o que escolhem, 

mas nunca são partícipes conscientes dessa escolha, cujos efeitos são para eles de tal modo 

surpreendentes que nada lhes resta senão reduzirem-se ao silêncio. Mas Antígona escolhe 

em consciência o que tem de escolher, e di-lo. Na actualidade dramática nenhuma surpresa 
                                                
205  πατρὸς τριπολίστου οἴτου/ τοῦ τε πρόπαντος ἁματέρου πότμου/ κλεινοῖς Λαβδακίδαισιν 
(859-61). ROCHA PEREIRA, sem qualquer razão, traduz tripolístos por «tríplice lamento [dos Labdácidas]» (p. 
90); também M. VÁRZEAS: «O destino do meu pai, três vezes deplorável». Sobre a conotação sexual (propri-
amente, a obscenidade) desta expressão, cf. Michael CLARKE, “Thrice-Ploughed Woe (Sophocles, Antigone 
859)”, in The Classical Quarterly, vol. 51, nº 2 (2001), pp. 368-373, que impugna convincentemente a práti-
ca corrente de tratar o multiplicativo como simples partícula enfática (cf. ROCHA PEREIRA: «O multiplicativo 
serve apenas para dar maior intensidade», p. 128n). Já Creonte veiculara, por exemplo, a analogia entre as 
núpcias e a lavoura (569). A tríplice lavra concomitante com a desgraça dos Labdácidas é difícil de determi- 
nar, mas sabemos que Édipo lavrou aquele mesmo campo em que foi gerado (EdR: 753-4) e que Laio dor-
miu com Jocasta apesar da proibição do oráculo. A terceira instância deverá estar relacionada com a actuali- 
dade da Antígona e reiterar o nexo incestuoso, o que daria outra latitude ao desejo do “casamento com a 
morte”. Seja como for, a desgraça dos Labdácidas, segundo parece, apresenta-se intimamente entretecida 
com delitos de teor sexual.   
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lhe é revelada. Quando o Coro diz que ela é como o pai (em orgulho e insolência), está a 

fazer o favor de lhe indicar a sua pertença, a sua philia. Mas, porque se trata do pai, pare-

ce sempre óbvio que essa pertença remete ao laço familiar, e passa mais ou menos por 

adquirido que os anciãos de Tebas, quando podem, também sabem ser rebarbativos. Mas a 

verdade (justiça lhes seja feita) é que não referem a família, referem a pertença de Antígo- 

na àquilo a que o pai pertence: referem, portanto, a comunidade de Antígona. Essa comu-

nidade é a da hybris, a dos homens e mulheres médias para quem, por circunstâncias 

várias, nomeadamente a de terem de escolher o que escolhem, estão lançados num cami-

nho que se caracteriza, precisamente, pela impossibilidade de todo o reconhecimento alhe-

io (senão o da sua pertença comum). Afinal, Antígona é filha e irmã de Édipo: já sabe o 

que é que a casa gasta. Já conhece as artimanhas da acção, com isso já ela conta. Daí tam-

bém a ausência notória dos deuses nesta peça (não têm mais expressão que um distúrbio 

de pássaros sobre os altares). Esta ausência, explica-a a mesma ordem de razões que expli-

ca a ausência de anagnórise. Antígona vive a anagnórise do pai. O seu momento catastró-

fico é um desfecho ocultado pela acção dramática, que só se inicia na sua posteridade. A 

sua história é a do momento posterior da anagnórise. Isso torna-a aparentemente disponí-

vel para o co-posicionamento perante outros, de si reconhecidos, para a Anerkennen. Mas 

aí começa a segunda história de Antígona, a sua história moderna.  

 

 2        Por que razão desapareceu Antígona e porque deu ela em  reaparecer? 

1. O nascimento de Antígona para a vida crítica  — circunstância a que se alude no 

título supra com a menção de um “reaparecimento” — é um produto filosófico do idealis-

mo alemão. Equivale isto a afirmar, acima de tudo, que tal reaparecimento tem de ser 

considerado como uma determinação da história da filosofia, como momento crítico que, 

para tomar posse de si mesmo e no pleno reconhecimento da sua oportunidade, exigiu ou 

implicou a arguição da filha de Édipo. Quanto àquela determinação, parece oportuno que 

nos devotemos ao seu esclarecimento, porque só no idealismo alemão encontrou a Antígo-

na a condição propiciadora da sua restituição ao trabalho do pensamento. Torna-se talvez 
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dispensável observar que essa restituição não representou meramente um efeito episódico 

no pensamento clássico alemão; e se é verdade que, como estipula belamente Mallarmé, 

tudo o que emana do espírito tende a reunir-se, o belo reaparecimento da Antígona consti-

tui uma instância da mesma reunião, uma vez que, ao proporcioná-lo, o idealismo alemão, 

respectivamente o seu acabamento (e superação) hegeliano, não abandonou o pressuposto 

sistemático e, por assim dizer, não solicitou a comparência crítica da Antígona senão na 

medida em que nela pôde concentrar (ou viu reconhecidas) as suas aspirações especulati-

vas. É por esta razão que também Antígona, no momento inicial da sua vida crítica, escla-

rece reciprocamente a construção que a projecta enquanto unidade especulativa, em traba-

lho, como se pode  dizer, de auto-constituição. Mas, quanto ao trabalho hegeliano sobre o 

trágico, teremos ocasião de ser mais explícitos. 

 Que a arguição de Antígona tenha representado um “reaparecimento” significa, 

entretanto, que a memória cultural europeia não terá até então conservado a tragédia de 

Sófocles senão, por assim dizer, na latência do seu significado, saturada de forças interio-

res ainda aguardando que, do exterior, o pensamento encontrasse a ocasião propícia para o 

seu impulso inaugural: o do reconhecimento. Decerto, a determinação filosófica não cons-

tituíu a única via de resgate dessas forças à indiferença cultural (o termo “indiferença” é 

uma confortável homologação, por contraste com a fortuna que a tragédia conheceu após a 

sua natividade crítica alemã) e, a este respeito, facilmente se observa na época pelo menos 

um elemento condicionador: referimo-nos à súbita projecção da tragédia de Sófocles para 

o lugar de honra do juízo estético, não apenas (segundo uma avaliação que então se tornou 

comum) como a obra suprema do espírito grego, mas como a Meisterstück der Meisterstü- 

cke, a respeito da qual persistiu o século XIX, sobretudo sob influxo romântico, em crer 

que nenhuma obra de arte antiga ou moderna (com a excepção do Édipo Rei e do Hamlet) 

se lhe podia comparar.206 Porém, sem o reconhecimento da potência especulativa dessa 

tragédia, encerrada nela e como que aguardando o pensamento que dela pudesse tomar 

                                                
206  No contexto alemão, o carácter súbito da redescoberta pode ser avaliado pelo facto de, ainda no final 
da década de 1760, na sua Hamburgische Dramaturgie, LESSING não fazer qualquer menção a Sófocles ou à 
Antígona, e também de não haver, até 1821, registo de uma apresentação dessa tragédia nos palcos alemães. 
Sobre a repercussão cultural da "descoberta", cf. STEINER 1984:15ss. 
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posse (se pudermos dizê-lo com ductus idealista), e, assim, sem o concurso único do idea-

lismo especulativo, talvez não tivesse sido a filha de Édipo duradouramente adjudicada à 

vida crítica e ao solícito repertório das interrogações modernas. Inclusivamente, conviria 

perguntar a que ponto não se prestam as intermitências do gosto a deixar-se abranger na 

mesma relação, cuja lei só no encaminhamento especulativo do pensamento se encontrará 

perfeitamente desenvolvida e, por assim dizer, trazida à luz do dia; e interrogar se, de 

facto, o privilégio cultural, em particular naquilo em que seja tomado como abstracção do 

juízo estético, não será já, quanto à sua disposição interna, uma consequência indissociá-

vel da matéria especulativa fornecida pelo seu “original” e em processo de reconhecimen-

to tácito de si mesma. 

 Mencionar, com incaucionada liberdade, um “acto inicial do pensamento”, um 

momento inaugural em que ele se reviu reconhecido, significa que ele só pôde talvez ope-

rar, na sua forma mais ampla, na medida em que se percebeu o fenómeno trágico como 

ainda destituido de doutrina e se aspirou, congruentemente, a destiná-lo teoricamente. 

Neste aspecto, as doutrinas do trágico produzidas no início do século XIX alemão, adjudi-

cando o trágico de novo ao domínio das preocupações filosóficas, não se limitaram a recu-

perar uma conexão que se perdera por mais de vinte séculos (e que, ainda que sob ópticas 

distintas, parecera relevante tanto para Platão como para Aristóteles). A carência de dou-

trina do trágico era a consequência necessária da nova implantação substancial do seu 

fenómeno: a História. Nesse sentido, a inqualificação do trágico implicava, por um efeito 

de transposição, uma idêntica carência de doutrina histórica e, do ponto de vista teórico, a 

unidade de esforços subjacente aos dois problemas.  

 A questão da representatividade de Antígona naquelas doutrinas do trágico é critica-

mente ampliada pelo facto de que se tratou nelas, precisamente, de um nascimento (e não, 

por exemplo, de um renascimento). A migração moderna da Antígona, quer dizer, a sua 

germanização e o acolhimento que lhe reservou o tempo que a fez nascer filosoficamente, 

tem de ser entendida deste modo: a Antígona exibe aos olhos da Modernidade o princípio 

da sua própria auto-diferenciação reflexiva. Quando Hegel, por exemplo, vê na Antígona a 

expressão máxima da eticidade grega, este encontro está programaticamente subordinado 
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à necessidade de pôr o problema da eticidade no moderno. Ora, o modo como a Antígona 

responde a esta necessidade deriva da circunstância, não de ter sido dada como encontra-

da, mas de ter sido dada como desaparecida. É por isso que ela fala. Foi na medida em 

que deram conta deste desaparecimento que os esforços interpretativos do idealismo se 

reuniram ao seu elemento puramente especulativo. Assim, a figura do desaparecimento de 

Antígona é apenas a instância figural ou indicativa da resposta à interrogação que, na sua 

forma mais ampla, pode ser formulada nestes termos: qual o significado da Grécia clássica 

na marcha do tempo? Segundo que necessidade o belo mundo ético grego e a visão que 

lhe corresponde estavam destinados a viver a sua própria dissolução? Nestas questões, isto 

é, no problema da caducidade grega e, por conseguinte, no problema de uma ancestrali-

dade perante a qual determinar a situação específica do “moderno”, se constatará o fundo 

primário ou permanente (se quisermos, o grundleg) a que fazer remontar a formulação 

especulativa do problema da História.207  

 Assim formuladas, estas questões são conexas da questão da temporalidade e da exi-

gência de abertura do jogo da sua finalidade. É precisamente nesse lance especulativo que 

se cifra a possibilidade do reino filosófico do Absoluto (e, do mesmo modo, do acabamen-

to da filosofia). No pressuposto de uma ordem de finalidade para a História, quer dizer, no 

pressuposto do Absoluto, a obsolescência do mundo clássico não pôde ser pensada, nos 

esforços iniciais do idealismo alemão, senão como um escândalo ou desaforo da razão 

histórica. A menção a um escândalo torna-se facilmente compreensível se se tiver em vista 

a que ponto os esforços proselitistas e reformadores dessas filosofias eram potenciados 

pelo que podemos chamar “nostalgia grega” (Taminiaux: 1967), e na medida em que já 

não constitui uma novidade fulminante reconhecer que a filosofia clássica alemã, tal como 

                                                
207  Como se torna claro, esta crítica da “ancestralidade” e a centralidade que nela atribuímos à Antígona 
depara-se com um objecção de carácter histórico, que constata a disseminação de um pensamento que não 
necessitou da tragédia de Sófocles para estabelecer as suas premissas, nem para libertar as suas consequên-
cias culturais — movimento atestado, por exemplo, na chamada disputa entre os Antigos e os Modernos ou 
na helenofilia do Iluminismo francês. Confessamos de bom grado que a centralidade de Antígona, como 
peça de uma leitura geral, afectará uma intenção estilizadora, destinada a recolher um todo conceptual no 
modo da figuralidade pertinente: não, porém, no Hegel da Fenomenologia, que, fazendo uso da mesma 
intenção, assume de facto uma centralidade de Antígona como figura apta à recolha especulativa daquele 
pensamento.  
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o romantismo literário, é uma auto-criação que originalmente se reconhece como tal na 

medida da devoção ao passado grego. É já uma redundância assinalar que, nos primeiros 

esforços do idealismo alemão, no Romantismo literário ou na nascente filologia clássica, a 

produção desse passado foi talvez menos devedora de postulados históricos que programá- 

ticos (ou proféticos), e a Grécia que deixou à vista, ela mesma, menos grega que alemã. Se, 

como afirma uma bem conhecida tese, a guerra identitária da Alemanha sempre a colocou 

na rejeição ou abjecção de Roma, a Grécia extremada e pura de que, por via das necessi-

dades interiores dessa guerra, a Alemanha se quis derivar directamente, pôde projectar-se, 

por essa via, à envergadura de um moderno absoluto da negatividade.208 A pergunta de 

Hölderlin, “Onde está Atenas?”, conquanto anunciasse a missão sagrada do rio poetizante, 

exprime emblematicamente a crença partilhada por Herder, Schiller, os Schlegel, Winckel- 

mann e outros, de que a apropriação de uma quintessência grega, um Grunderfährung, se 

tornava indispensável para a compreensão e superação da situação cultural moderna. 

Assim se compreenderá também que a recepção alemã da Revolução Francesa se obsti-

nasse em ver nela, inicialmente, a oportunidade de restauração da bela experiência grega, 

daquela colectividade exemplar perdida com a aparição do mundo romano e da perversão 

político-teológica que o jovem Hegel atribuía à positivação do dever num cristianismo da 

                                                
208  Aludimos à análise de LACOUE-LABARTHE: «A Alemanha, na vontade que proclama depois do Sturm 
und Drang de se demarcar da imitatio de estilo “latino” [...] procura uma Grécia diferente daquela já tardia 
transmitida à Europa moderna através do filtro romano. Se a Alemanha existe, no fundo [...] é como força de 
resistência a Roma e a todos os seus substitutos (a França, desde Luis XIV até aos dois Impérios Napoleóni- 
cos e mesmo depois; o czarismo, quer dizer, o cesarismo oriental, sob a sua forma tradicional ou sob a forma 
“socialista”)» (1987: 107). Mas, se a relação com a Grécia é fundadora, ela no entanto é produtivamente 
operada no contexto do antagonismo com a França: «A imitatio alemã [...] é de segundo grau, o que agrava a 
sua dificuldade: o âgon mimético com a Grécia é acrescido de um âgon com a França em que não se trata 
apenas de subtrair à França o monopólio do modelo antigo (e, por conseguinte, da arte, da cultura e da civili- 
zação), mas em que ainda falta inventar uma Grécia até então inimitada, uma espécie de meta-Grécia, por 
assim dizer, que estivesse no fundamento da Grécia ela mesma (mas que também corre o risco de não ter 
propriamente existido). A descoberta da Grécia “entusiasta”, quer dizer, a descoberta da religião “autêntica” 
dos Gregos e a reavaliação dos seus mitos, eis os meios desta invenção, que supõe que consideremos o 
cristianismo como uma religião importada (oriental), estrangeira ao “espírito europeu”, e Roma como o pri-
meiro modelo da má imitatio» (ibid.: 119ss.). Essa produção de uma meta-Grécia equivale a uma descoberta 
da Grécia, como podemos dizer, contra a própria Grécia. É a descoberta holderliniana da Grécia “oriental” 
no Hyperion, a mesma que terá reaparecido como Grécia heideggeriana dos poetas e do pensar primordial. É 
inevitável assinalar que a redescoberta da Grécia contra a própria Grécia foi o mais poderoso instrumento de 
crítica interna do pensamento alemão; no essencial, o trabalho de Heidegger sempre se refere ao pensamento 
alemão no seu todo sob o ponto de vista fundamental do seu prolongamento grego.    
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fé.209 Que experiência fôra essa, segundo todo o parecer? A de uma totalidade ética, em 

suma, em que a liberdade se pudera definir como reconciliação final do indivíduo e da 

cidade. Porque a vida grega emanava desse sentimento de totalidade, pudera a arte grega 

ser enorme e a sua religião uma religião da beleza (do mesmo modo que, para o Romantis- 

mo, tinham as obras de arte actuais serem enormes pela razão conversa de que a vida era 

feia). Eis então por que razão o desaparecimento da Grécia é uma traição do Absoluto às 

suas próprias finalidades: se este último era momento englobante da História e reconcilia-

ção das divisões, como compreender que a totalidade ética grega — que o realiza —, em 

vez de encerrar a marcha do tempo, tivesse por ela sido abandonada? Eis então de que 

modo as exigências do Absoluto encontram o seu tropeço dilemático: como sobreveio, e 

qual o significado, dessa incompatibilidade do Absoluto com a Grécia?  

 É no contexto deste dilema que a filha de Édipo nasce para a vida crítica. Esse 

nascimento só pôde ocorrer na medida em que um texto extraordinário se propôs dissolver 

o dilema, pela atribuição do erro, se assim nos podemos exprimir, não ao absoluto, mas à 

Grécia (tal como percebida, então, a partir de Jena ou de Frankfurt). O que faz da Fenome-

nologia do Espírito o mais extraordinário dos livros é também o facto de se alimentar 

especulativamente do significado do seu próprio aparecimento; e, a este propósito, é deci-

sivo observar que um dos seus temas tectónicos é precisamente o abandono ou superação 

alemã da Grécia, e é, numa primeira instância, para esclarecimento da necessidade que 

revogou a bela totalidade grega, e como sua expressão mais alta, que a Antígona ali é 

convocada como Exempel der Tragödie.  

2. Aludimos acima a um “acto de reconhecimento” do pensamento alemão em que terá 

convergido, por um lado, a percepção de uma certa amplitude do trágico ainda destituida 

de doutrina e, por outro, a percepção de que essa carência fazia sentir as suas implicações 

                                                
209   La Positivité de la Religion Chrétienne, [1907 (1797-8)], Paris, 1983. O que dizemos da "restaura-
ção" também é válido para Nietzsche, quando ajuíza o estatuto das suas obras filológicas, não como obras de 
pesquisa histórica, mas como evocações de uma “medida” única e duradoura: «Isto porém é forçoso conce-
der-me como tendo abraçado a profissão de classicista: pois ignoro que significado a filologia clássica pode-
ria ter no nosso tempo que não fosse inactual [unzeitgemässe] — quer dizer, agindo contra o nosso tempo e 
dessa forma agindo nele e, esperemos, em benefício de um tempo futuro» (Unzeitgemässe Betrachtungen. 
Zweites Stück. Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, Vorwort, in Gesammelte Werke, 
Sechster Band, Munique, 1920-29, p. 217). 
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no plano de uma História especulativa. É de ambas as percepções que Peter Szondi dá 

nota indirecta, quando afirma, a respeito da interpretação da tragédia grega formulada por 

Schelling na última das Cartas sobre o Dogmatismo e o Criticismo, que, «no seu conjunto, 

marca o início de uma história da teoria do trágico que, em vez de se concentrar no efeito 

trágico [i.e., no ergon da tragédia], dirige a sua atenção para o fenómeno em si mesmo» 

(1978: 180), mais precisamente, para um processo que, segundo colige da interpretação 

schellingeana do Édipo Rei, Szondi conclui que «cabe qualificar, com Hegel, de dialécti-

co» (ibid.: 181). A ideia de um “processo dialéctico” não se oferece a uma infinidade de 

interpretações. Significa ela que as principais doutrinas da tragédia produzidas do século 

XVIII para o XIX reservam ao “fenómeno em si mesmo” a dimensão inédita de um valor 

— o “trágico” —, pelo qual a estrutura interna da situação trágica, apreendida agora sob o 

modo da consciência fenomenológica, estabelece a sua relação com o reino dos fins últi-

mos na história humana. É o que está em causa para Schelling na percepção de que as 

dores trágicas (para resumirmos drasticamente) exprimem um combate interno ao próprio 

processo da liberdade, destinado a cumprir-se num Absoluto do auto-reconhecimento e da 

indiferença finais. É ainda este princípio que vigora na doutrina expendida por Hegel na 

secção que dedica à tragédia, na terceira parte das Lições de Estética, em secção consagra-

da àquele género dramático, no que é a única formulação completa de uma teoria da tragé-

dia dramática strictu sensu no conjunto da obra hegeliana. Posto que exprimam preocupa-

ções genéticas e classificativas e visem uma reconstituição do chamado “sistema das 

artes”, as Lições, no seu todo, são orientadas pelo fio condutor de uma finalidade humana 

da arte, mais precisamente, da necessidade da arte do ponto de vista da realização da liber-

dade humana e, por conseguinte, do seu papel na processualidade do Espírito. Sob esse 

ponto de vista, e por essa razão, tal doutrina apenas subordina aos objectivos de uma 

“Estética" alguns dos postulados de uma «ciência da experiência da consciência» tal como 

estipulados na obra dedicada àquela ciência, a Fenomenologia do Espírito (29), e desti-

nados a estabelecer o desenho geral dessa processualidade. «O espírito», escreve Hegel,  

é a vida ética de um povo [das sittliche Leben eines Volks], na medida em que ele é [a 
sua] verdade imediata [unmittelbare Wahrheit]: o indivíduo que é um mundo. É-lhe mis-
ter progredir para a consciência disso que ele é imediatamente, superar [aufheben] a bela 
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vida ética e, através de uma série de figuras [Gestalten], erguer-se ao saber de si mesmo 
[zum Wissen seiner selbst gelangen] (ibid.: 240 (405)).  

O parágrafo que se inicia com estas palavras sintetiza, depois, as etapas percorridas pelo 

Espírito em direcção ao saber de si mesmo, e fecha-se significativamente com a menção à 

“auto-consciência efectiva do Espírito absoluto”. A cada etapa corresponde uma concre-

ção determinada do Espírito, um momento sintético relativo a um certo pecúlio da consci-

ência na marcha temporal da sua experiência. A mediação pela qual o Espírito, nessa 

processualidade, ascende ao conhecimento de si é a figura. Esse momento, porque sintéti-

co, é também recapitulativo: ele é figura não apenas porque o Espírito, nele e por ele, 

ganhe forma no seio de um movimento cuja realidade pressupõe um mundo culturalmente 

e politicamente constituido, mas também porque lhe permite reflectir-se na pontualidade 

determinada da sua processualidade e, a partir desse reconhecimento, superar a posição 

conceptual provisória que lhe corresponde. Como o Espírito não tem saber gradual de si 

senão nas condições determinadas de uma certa configuração histórica — a vida de um 

povo, uma etapa da civilização —, a figura é a síntese do Espírito enquanto que exposto a 

si mesmo num dos seus momentos, quer dizer, enquanto efectividade histórica e articula-

ção de um “mundo”: um “em si” da imediatidade que se torna um “para-si” da reflexivida- 

de. O movimento total do Espírito, se assim nos podemos exprimir, será portanto a suces-

são completa das figuras pelas quais, no processo de uma síntese cada vez mais vasta, ele 

atinge, por fim, o reconhecimento de si mesmo enquanto figura de todas as figuras.  

 Ora, ao precederem imediatamente a secção da Fenomenologia intitulada «O Mundo 

Ético, a Lei Humana e a Lei Divina, o Homem e a Mulher», as palavras supracitadas 

prefaciam ou enquadram patentemente o momento fenomenológico que naquela secção 

aguarda o seu desenvolvimento; trata-se ali de objectivizar a etapa histórica do Espírito em 

que a figura do “indivíduo que é um mundo” é abandonada e em que a recriação reflexiva 

do mundo ético pela superação da sua “imediatidade”, com a sua extraordinária violência, 

é situada no movimento global do Espírito. Essa etapa corresponde ao que chamámos de 

ancestralidade grega. Tal ancestralidade é definida como Sittlichkeit, como configuração 

histórica de vida ética, não mais idealizada enquanto reconciliação dos poderes éticos 
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essenciais, como no Hegel anterior ao hegelianismo (o Hegel anterior ao período de Jena 

e à descoberta da negatividade, em particular ao artigo sobre o Direito Natural, de 1803), 

mas reconhecida aqui como essencialmente trágica, como configuração de poderes que, 

empenhados na luta pelo reconhecimento respectivo, se mostram ultimamente irredutíveis. 

Ainda que os Gregos, principalmente por meio da tragédia cénica, a tenham podido vis-

lumbrar, nunca tal reconciliação foi para eles senão diferida ou abstracta (já que só a vive-

ram, por exemplo, sob a forma do eleos e do phobos) e, nessa condição, expressão de um 

momento ético votado à dissolução e à caducidade. Ali, em largas e complexas páginas, 

no centro da reconstituição da eticidade grega no seu conjunto, está a Antígona, em cujo 

destino se sintetiza tipicamente o destino daquela Sittlichkeit histórica. Assim, o que faz 

da Antígona Exempel der Tragödie é, neste sentido, o facto de o conflito exposto por 

Sófocles e o conflito da razão histórica no seu devir grego formarem uma equação perfeita 

(tão perfeita que Hegel nem se dá ao trabalho de enunciá-la). Também o sofrimento de 

Antígona é o sofrimento de uma superação da vida ética como “verdade imediata”, quer 

dizer, como unidade paradigmática da subjectividade com a ordem objectiva da polis. O 

sofrimento trágico é assim a experiência que a “individualidade” faz da sua própria emer-

gência, possibilitada pela retirada da sua unidade imediata com o mundo objectivo.  

 O que mostra Antígona? Que é através do conhecimento trágico que a individuali-

dade grega ascende à ordem ética como mediatidade reflexiva (já não natural e imediata); 

é também neste sentido que só uma fenomenologia da experiência trágica se presta a 

representar o momento da processualidade do Espírito correspondente à Sittlichkeit grega. 

O resultado dessa fenomenologia é que, no mundo da polis grega, a experiência trágica é o 

meio pelo qual a identificação da individualidade com a ordem ética da polis, superando a 

posição imediata da sua unidade natural, se torna conhecimento genuíno ou reflexivo. Para 

Hegel, a tragédia de Antígona é a que subjaz ao reconhecimento do poder político como 

poder ético (e não como hostilidade ou exterioridade violenta); é portanto, a tragédia de 

uma configuração ética na qual a prorrupção da individualidade só existe na medida em 

que, experimentando a violência, a reconheça como não-violência. É nesse reconhecimen-

to que se forja a condição da subjectividade e da perda da imediatidade ética. Que ela seja 
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trágica significa apenas que aquilo que aparece como exterior ou hostil à imediatidade 

ética, aquela negatividade formadora da singularidade ética, é precisamente o que (segun-

do interpretamos) aparece como destino, isto é, como a negatividade inscrita na própria 

descoberta da singularidade. Trata-se do próprio princípio de integração reflexiva na 

ordem política. Como escreve Hegel, citando uma linha de Sófocles,   

o acto [transgressor] executado [por Antígona] inverte a sua visão das coisas; o acto 
executado enuncia por si mesmo que o que é ético deve necessariamente ser efectivo [...] 
[por conseguinte] é necessário que, em razão desta efectividade, a consciência ética reco-
nheça [como sua actualidade] aquilo que se lhe opõe, e em razão do seu agir é como sua 
que lhe é mister reconhecer a sua falta: é porque sofremos que reconhecemos ter 
errado210 (PhG: 427-8).  

Do ponto de vista deste reconhecimento, deixa de existir conflito entre a finalidade ética e 

a actualidade existencial da singularidade. Significa isto o retorno a uma moldura ética 

pela qual a individualidade reconhece que nada mais conta que o Justo.211 Será talvez des-

necessário assinalar que o momento desta subjectivação e o momento do nascimento da 

política, que não se deixa ainda confundir com a imediatidade de pertença à comunidade 

ética, são cognatos. De igual modo, tudo aponta para que esse momento duplo seja preci-

samente aquilo que só é propulsionado por meio da experiência trágica, da qual, assim, 

temos de concluir a vigência permanente no plano da produção do político.  

3. Que a vida crítica da Antígona tenha exuberante prolongamento na actualidade é 

pelo menos indicativo de que a sua “arguição”, no seu momento original alemão, não era 

já delimitável nas possibilidades abertas pela mera ocasião cultural. Aqui, é oportuno assi-

nalar que a decisão sobre se o trabalho da razão é uma função de um acumulado cultural, 

apto a esclarecê-lo na medida em que o absorve no círculo das suas determinações, ou, 

conversamente, se esse trabalho prescinde de critérios pedidos de empréstimo no exterior 

da sua ordem própria — quer dizer, se as exigências a que responde são heteronímicas ou 

                                                
210  Ant., 926 
211  Este reconhecimento pressupõe por enquanto a mediação da falta trágica, mas esta mediação, do 
ponto de vista da situação ética da modernidade e da filosofia do direito correspondente, como veremos, é 
sem perda preenchida pelo acto do criminoso. 
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se, pelo contrário, exigem uma descritividade autónoma — afigura-se já uma tarefa deses-

perada e sem fim à vista. A razão para isto é que não se trata aqui de uma verdadeira alter- 

nativa. Com efeito, nenhuma ocasião ou época cultural vive em estranheza daquelas forças 

que aspiram a fixar-se num quadro conceptual que a transcenda; e ainda quando a uma 

determinação filosófica associemos um carácter relativo, por recolher da época o seu 

plano de possibilidade, imediatamente validamos a proposição conversa, que vê na abertu-

ra desse plano o trabalho preparatório da mesma razão, sob a figura da imanência que 

comanda a propria época, por assim dizer, a partir dos seus subterrâneos.  

 A respeito da posteridade crítica da Antígona, tomada em si mesma, será lícito per-

guntar se os duzentos anos de acumulado interpretativo entretanto transcorridos foram 

capazes de subtrair o texto de Sófocles à determinação especulativa do seu “reaparecimen-

to” e se, em suma, se constituiram sob a figura da superação. Em caso afirmativo, subordi- 

na-se aqui um segundo problema, que é o de saber qual o modo e o valor dessa superação. 

A admitirmos, no plano hermenêutico, a figura de uma superação, o seu valor, com toda a 

evidência, só deverá ser garantido pelo efeito de generalização que consiga produzir, quer 

sob o modo restrito — pelo grau de implicação que os seus postulados consigam gerar no 

interior do texto — quer no âmbito mais vasto das possibilidades problemáticas, já de 

ordem cultural ou filosófica, que consiga tornar solidárias da obra. Embora estas questões 

nunca sejam objecto de veredicto incontroverso, é possível conjecturar, no entanto, que 

dois séculos de acumulado interpretativo foram mais conclusivos em nos afastar do que 

em nos aproximar da construção especulativa da Antígona, por dissolução ou desmantela- 

mento das condições de mundo e de pensamento através das quais aquela construção pôde 

objectivar-se. Esse afastamento, contudo, não é inequívoco quanto à forma com que se 

apresenta; não é, simplesmente, uma rejeição voluntária das possibilidades abertas na 

sobrevivência filosófica da Antígona e na sua interpretação hegeliana. É, muitas vezes, a 

ignorância dessas possibilidades ou, simplesmente, a sua representação equívoca.212   

                                                
212  Dois exemplos ilustres ilustram esta equivocidade. KITTO (1939), no capítulo sobre Antígona, men-
ciona Hegel uma vez, quando pondera o carácter da heroína de Sófocles, para afirmar: «onde está a mancha 
[de carácter], só Hegel pode dizer-nos.» A teoria da circunstância trágica fundada sobre o carácter e, portan-
to, do herói psicológico como centro do conflito trágico, é um legado de uma certa interpretação (que tentá-
mos impugnar) do capítulo XIII da Poética. Mas Hegel, ao retirar o herói do centro da circunstância trágica 
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 Este estado de coisas terá sido mitigado ou contrariado por um acontecimento que, 

embora exterior à sobrevivência crítica de Antígona, se revestiu, quanto a esta última, de 

um valor decisivo. Com efeito, uma das consequências mediatas do que podemos chamar 

a segunda posteridade da Hegelsforschung e da atmosfera de verdadeira redescoberta que 

a rodeou, desde a década de 1930, mercê das lições proferidas em Paris por Alexandre 

Kojève, e em particular da projecção do conceito de reconhecimento para o centro da lei-

tura da Fenomenologia do Espírito, além de se ter assim propiciado a revisitação da Antí-

gona hegeliana (ou especulativa) enquanto figura especialmente apta a reflectir a verdade 

dessa projecção, terá sido inclusivamente a de criar as suas réplicas intradisciplinares, 

permeando por exemplo os Estudos Clássicos e impulsionando a renovação das análises 

da tragédia de Sófocles, na forma dominante a cuja orientação esses estudos se entregaram, 

por exemplo, nos ultimos trinta anos. Foi ainda capaz de sugerir um simulacro de conver-

gência disciplinar exemplificado na chamada Nova Crítica e no amplo espectro de releitu-

ras culturalistas, feministas e desconstrucionistas que formam o veio principal dessa reno-

vação. Mas, neste aspecto particular, seremos obrigados a perguntar a que ponto a peripé-

cia ou o passo em volta não constituem, eles também, uma forma subtil de afrimação pela 

negação. Com efeito, na medida em que se limitarão aquelas leituras a redistribuir, sob 

foco hermenêutico, filológico ou de “teoria cultural”, a estrutura dialéctica de oposições, e 

desse modo a reproduzir a premissa hegeliana da potencialidade ética na sua luta pelo 

                                                                                                                                             
e ao substitui-lo pelo que chama de "colisão" trágica, terá precisamente visado essa parte do tratado aristoté-
lico. Assim, o carácter de Antígona, como, aliás, o de Creonte, em parte alguma concorre à interpretação 
hegeliana da tragédia, que apenas se preocupa com a posição por ambos assumida na colisão. (Só a 
fidelidade à tese do carácter terá levado a que muitos comentadores, Kitto incluido, tenham podido descobrir 
que Creonte é o verdadeiro herói da tragédia). Já E. R. DODDS, na Introdução à sua edição das Bacantes, 
observa que o «método predilecto de Eurípides é o de tomar um ponto de vista unilateral, uma nobre semi-
verdade, para expor a sua nobreza e, logo a seguir, exibir o desastre a que são conduzidos os seus aderentes 
ignaros — pela razão de que ela é apenas, e afinal, parte da verdade» (Euripides, Bacchae, Oxford, 1986 
[1944], p. xliii) Dir-se-ia que Dodds parafraseia conscientemente as lições hegelianas sobre a tragédia, mas o 
nome de Hegel não ocorre uma única vez. Este exemplo sugere que, no caso, o que aparece como novidade 
é apenas o reaparecimento da herança hegeliana na sua forma anónima e irreclamada. Para outros exemplos, 
cf. L. MOSS, “The Unrecognized Influence of Hegel's Theory of Tragedy”, in The Journal of Aesthetics and 
Art Criticism, vol. 28, nº 1 (Autumn, 1969), pp. 91-97. Há uma razão principal para as resistências com que 
se deparou a teoria hegeliana da tragédia: a de ser eminentemente filosófica, quer dizer, não se constituir 
como “poética”. A consequência traumática do facto é a de obrigar a considerar Sófocles (e todos os poetas) 
segundo o lugar que ocupam na história filosófica.  
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reconhecimento, ao mesmo tempo terão perdido de vista a sobredeterminação necessária 

desses processos — e por conseguinte a capacidade de reflectir o interesse de Antígona —, 

quer dizer, a aptidão com que se deixa recolher numa exposição histórico-especulativa que 

a torna (a ela e ao seu comentário) figura sintomática. 213 

 Porém, quer a compendiemos sob a figura da superação, da representação equívoca 

ou da homenagem tutelar, a eloquência desses dois séculos de leitura e apropriação da 

Antígona repercute decerto um destino congruente do trágico, necessitado pela particulari-

dade do momento cultural que lhes corresponde. Desde logo, objectivizam esses dois 

séculos uma certa forma de preservação contemporânea do trágico na experiência pensá-

vel. O carácter específico dessa sobrevivência, quanto à sua forma, é provisoriamente 

enunciável deste modo: trata-se, com efeito, de uma forma de sobrevivência do trágico 

que desconhece a efectividade da tragédia, e a que só a forma mediata da reflexão ou da 

“teoria” concede direitos de expressão. Na circunstância paralela de que, já no plano mera- 

mente teatral, se tenha assistido a uma degradação ou destituição de sentido da tragédia 

cénica, atestada pelos sucessivos revisionismos dramatúrgicos “burguês”, “épico” ou do 

“absurdo”, cuja unidade pode ser procurada precisamente na demarcação, decomposição 

ou auto-bloqueio do legado trágico, sob os vários modos em que foi reconhecido como tal, 

podemos inclusivamente detectar um factor adicional no carácter peculiar daquela sobre-

vivência. Trata-se, em suma, da particularidade de um tempo que viu nascer o pensamen- 

to do trágico na exacta medida em que renunciou a conceder-lhe as suas possibilidades 

teatrais e a que, por conseguinte, se adequa o adágio intuitivo segundo o qual o surto de 

um pensamento trágico coincidiu precisamente com o desaparecimento da tragédia.  

 Mas o ponto peculiar deste desaparecimento do trágico é que ele é inteiramente 

mapeável no curso mais vasto de um desinteresse do pensamento histórico. Viver de uma 

figura desaparecida e não atribuir qualquer lugar a uma filosofia da história, e encontrar 

na infinta sucessão do comentário uma forma sucedânea de consolo trágico, é a marca de 

um tempo que se configurou como uma vitória da Ironia. Afirmamo-lo, não na presunção 
                                                
213  Na Fenomenologia do Espírito, Hegel fala ainda de “proposição especulativa” (spekulative Satz), 
embora venha a preferir o termo “exposição especulativa” — spekulative Auseinanderlegung (des Begriffs) 
—  como modo adequado de exprimir o desenvolvimento do conceito.  
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de que um elemento desse tipo sempre se preste a infiltrar-se em toda a tradição de comen- 

tário, nem porque sob essa categoria se compreenderá a excisão da Antígona ou do trágico 

da sua exposição especulativa. Considerada em abstracto, a ironia nada tem a receber da 

exploração conceptual que decifra a presença ou o trabalho do Espírito como unidade 

especulativa. Mas a ironia é própria de tempos e almas distraídas. O seu trabalho é inteira-

mente comandado pela intuição de que todas as coisas estão entregues à sua actualidade, a 

qual lhe fornece, a ela, o modo da sua captação. A garantia dessa actualidade por parte de 

uma obra ou de uma coisa reside no facto de ela persistir como forma coexistente numa 

paisagem desertada de qualquer preocupação pelo fundamento. É no carácter puramente 

formal da existência, tal como o projecta, que a ironia, com efeito, vê o seu ponto de infil-

tração; e na medida em que, por aí onde as coisas parecem destituidas das suas ligações, 

ou, tomadas na sua completude, não podem pôr de manifesto a extensão total do seu 

desenvolvimento, é que ela se sente mais à vontade. Por largas que possam ser as cone-

xões estabelecidas pela ironia, elas deixam-se sempre abranger na radiação de um centro, 

a que corresponde o valor possibilitante da forma. Nisto se revela a sua determinação 

fundamental, que é a de perceber como mistério tudo aquilo que, na forma, excede o plano 

da sua positivação. A manifestação concordante com o espírito da ironia é, por essa razão, 

o repúdio da temporalidade e do seu mistério.  

  A ironia, para tudo dizer, são os estudos clássicos, quer dizer, a constituição de um 

presente para aquilo que está desaparecido. A visibilidade contemporânea da Antígona, o 

modo expedito como um elemento da actualidade teórica (ou angústia) contemporânea se 

reconheceu na cisão aberta pela filha de Édipo e a avocou ao gabarito de uma das figuras 

centrais da sua auto-reflexividade, constitui em paradoxo a própria natureza do seu reapa-

recimento. No seu momento inicial, relembramos, este reaparecimento não visou uma 

simples exposição da poesia sofocleana à aprovação da modernidade, nem, por outro lado, 

a reactivação de um cúmulo de pensamento ou experiência capaz de tornar significante a 

actualidade que a interpelasse. O reaparecimento da Antígona só ocorreu, para dizê-lo 

candidamente, na medida em que nada nela podia já vigorar como significado actual, e na 

medida em que se tornou necessário questionar o seu desaparecimento. O carácter irrevo-
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gável desse desaparecimento é o que, desde o início, contou para o seu interesse; é con-

versamente na exacta medida desse desaparecimento que se revela o aspecto irónico ou 

paradoxal das várias tentativas de obrigar Antígona a pronunciar-se sobre o presente. Que 

a interrogação tenha perdido o seu sentido de interrogação de um desaparecimento, e 

portanto, de uma determinação fundadora da uma exigência especulativa da História, eis o 

fundamento aparente da ironia distanciadora. 

4. No sentido em que, como vimos, aparece investida com a ewige Ironie des Gemein-

wesens, Antígona é hypsipolis-apolis. Nos seus aspectos gerais, o esforço prioritário da 

actualidade crítica de Antígona é o de objectivar a natureza dessa ironia, extrair dela o 

princípio substancial de uma crítica da comunidade e elucidar por fim o caminho de rein-

tegração de filha de Édipo, i.e., emancipar a comunidade da imanência de exclusão que a 

caracteriza. No fundamento daquela ironia opera a premissa de que, sem ela — sem aquilo 

que Antígona representa —, a comunidade não pode ser (o que significará, conversamen- 

te, que Antígona só existe num exterior onde a cidade não pode ser). Trata-se então, para 

essa crítica, de reconhecer a dependência ontológica da comunidade e, ainda e sempre no 

interior do movimento hegeliano, apurar a correcção constitutiva que lhe permite reconhe-

cer e reintegrar aquilo que, por um efeito de exclusão, não pôde permanecer senão na for-

ma de ironia e que, assim, atesta o bloqueio da sua legitimidade. Esta preocupação traduz-  

-se, antes de mais, numa leitura identitária de Antígona, porque o reconhecimento só opera 

sobre a presunção de uma identidade. Na vida ética, como vimos, a articulação dialéctica 

dos agentes éticos e das posições que encarnam, expõe a fragilildade da pretensão comuni-

tária à legitimidade e, neste sentido, a avaliação de novas dinâmicas políticas capazes de 

mediar momentos opostos, interiores e exteriores à economia dominante, mobilizou em 

torno de Antígona um certo arco crítico, ligado sobretudo às éticas identitárias e/ ou comu-

nitaristas, ou, mais ambiciosamente, à renovação da antropologia política, que transfor-

mou entusiasticamente Antígona na bonne à tout faire da oposição à prerrogativa estatal, 

na metáfora sem rival da dissidência ou do colapso ou pluralização das economias “domi-

nantes” do desejo, do parentesco, do sentido, da lei ou da política.  

 O topos da “ironia da comunidade” como operador fundamental das antropologias 
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do político fundadas na leitura de Antígona é tipicamente exemplificado por dois trabalhos 

influentes, que abordamos aqui com brevidade. O primeiro, de Luce Irigaray, apreende na 

Antígona, in speciam, a operação de uma lógica da diferença sexual no interior da ordem 

simbólica e social. Esta leitura, como a de Judith Butler, a de Lacan e a da sua revisão 

zizekiana, pressupõe o postulado antropológico de uma cesura fundacional da cultura e do 

social, i.e., de uma produção activa da diferença que projecta a própria ordem simbólica 

como um tipo de presentificação a que subjaz a produção originária de uma ausência. 

Reelaborando a tese freudiana da instituição da cultura a partir de um crime original, Iriga-

ray identifica esse acto fundador, não no parricídio totémico, mas num matricídio que pro-

jecta o social como hiperextensão do princípio ou Lei paterna (Irigaray: 259). O assassina- 

to da mãe, a abjecção do corpo materno,214 preenche assim aquela função a que Zizek cha- 

ma do «mediador desaparecido», o acto que separa a presença consciente actual do «caos 

pré-ontológico».215 Como narrativa da localização do feminino maternal nas margens da 

ordem simbólica, e assim como representação desse lugar determinado pela ausência do 

feminino, i.e., como representação de uma ausência, o destino da filha de Édipo é a figura- 

ção que permite regredir ao momento original de instituição da Lei. Nomeadamente, a lei 

de Creonte, como expressão dessa ordem simbólica, vem a constituir o poder de negação 

assente numa diferenciação entre o ideal masculino de consciência presente e actual — o 

que Hegel chamava de “universalidade consciente” — e o outro feminino, negado como 

caos, castração e morte. A Lei de Creonte — a Lei-como-Logos — não produz, no entanto, 

uma negação originária; é a negação originária que é negada pela Lei, no que esta última 

concentra então o surpreendente significado que Irigaray atribui à alêtheia grega: um 

esquecimento do esquecimento (ibid.: 350). A produção da exterioridade feminina e, 

portanto, a abertura de possibilidade de uma Lei-como-Diferença, é um processo concomi-

tante da reapresentação do corpo materno no interior da ordem simbólica, sob a forma 

“castrada” ou “aceitável” de imagens ameaçadoras (ou castradoras) (id.: 354), como a da 

Medusa. Naturalmente, tais representações constituem narrativas fantasmáticas que trans-

                                                
214  Na tese de J. KRISTEVA, Pouvoirs de l’Horreur, Paris, 1980 (em especial, Capítulo 8).  
215  S. ZIZEK, The Fragile Absolute, London, 2000, p. 73  
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portam para o interior da ordem simbólica o pavor mítico da ameaça feminina, pavor que 

só pode ser contido na medida em que é sujeito a representação. A Lei-como-Logos 

constitui-se assim como a objectivação permanente dessa força caótica e castradora da 

Mulher. A ofensa feminina à Lei do Pai (id.: 259), impulso ou necessidade condutora a 

que obedece Antígona, abre assim a oportunidade de afirmação da posição da Mulher na 

sua contraposição à lei logóica, encontrando, ali mesmo no modo como a Lei a constrói, a 

abertura potencial de uma fissura feminina no interior da mesma Lei. Na perspectiva de 

Irigaray, esse potencial, tal como Antígona o transporta, é o de uma economia alternativa 

do amor familiar e privado que, não podendo coexistir com a Lei paterna, só pela conde-

nação da heroína encontra a via da sua actualização.  

 Antígona concentra, em suma, o potencial disruptivo do princípio feminino, extradi-

tado para a fronteira da ordem simbólica para melhor se anular a ameaça daquilo que essa 

ordem, como elaboração consistente do representável (e por conseguinte, do vivível), 

necessitou de tornar irrepresentável. Se não nos enganamos, esta dinâmica adere muito 

satisfatoriamente à terminologia de Derrida. O irrepresentável ou inteorizável do Logos 

projecta aparentemente a noção de différance. Porém, em Derrida, nada pode saturar ou 

ocupar o lugar da différance. O esforço de projectar a “mulher” no espaço dessa différance 

é ainda o modo de submeter esta última àquilo que o conceito não pode tolerar sem des-

truição: a sua figuração no interior da ordem simbólica. Nesse sentido, a coincidência do 

“feminino” ou da “mulher” com o exterior simbólico é apenas produção fictiva de uma 

presença-ausência no interior dessa ordem, quer dizer, um pharmákon que não expõe 

menos a contingência fictiva da Lei Paternal ou Logos, do que a diferença enquanto fanta-

sia de preenchimento.216 

                                                
216  Cf. J. DERRIDA 1967. As tentativas de saturar aquilo que em Derrida aparece como insaturável, sob a 
forma, por exemplo, de conteúdos históricos ou ontológicos da Alteridade, transportam sempre a Alteridade 
para o sistema de divisões internalizadas pela ordem simbólica e anulam a posição por relação à qual o outro 
ou o diferente podem ser tidos como tal. De um ponto de vista de máxima sensibilidade às singularidades, 
i.e., num mundo constituido como total disseminação de diferença, uma ontologia da Alteridade seria tão 
fútil como um mapa à escala de 1:1. Nesse mundo, é impossível reconhecer um “negro” como um negro, um 
“homossexual” como um homossexual, uma “mulher” como uma mulher. De resto, mesmo na ontologia da 
dominação, a diferença e a intolerância dela é menos decisiva que a semelhança e a intolerância dela; a dife-
rença, inclusivamente, apenas absolutiza (quer dizer: reifica e fetichiza) uma imperfeição da semelhança. 
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 O influente livro de Judith Butler, Antigone’s Claim, é sensível ao desconforto com 

que Antígona adere a este tipo de categorias, em relação às quais a heroína de Sófocles 

parece mostrar-se escandalosamente impura. Para Butler, com efeito, «a função represen-

tativa de Antígona está em crise» (Butler 2000: 24). A argumentação desta crise é desen-

volvida no contexto de um debate com Hegel e Lacan, cujas abordagens Butler sumariza 

preambularmente: «Para Lacan, o parentesco foi refinado à condição de um critério da 

estrutura linguística, uma pressuposição da inteligibilidade simbólica, e assim alienado do 

domínio social; para Hegel, o parentesco é precisamente relação do sangue, mais do que 

relação de normas. Quer dizer, o parentesco ainda não incorporou o social, o qual é inau-

gurado por meio de uma violenta supressão do parentesco» (ibid.: 3). Extrapolar-se-á 

daqui que, enquanto que Hegel, alegadamente, postula como que uma proto-sociabilidade 

a ser subsumida e superada por uma forma de subjectividade já mediada pelas mais altas 

esferas do Estado e da sociedade civil, Lacan eleva a lógica trianguladora da família edipi-

ana ao gabarito de uma condição estrutural (ou operador transcendental) da sociabilidade. 

Reúnem-se estas leituras, assim, pela afirmação de um princípio de separação, apoiado na 

falsa crença de que o parentesco e a cidadania podem ser nitidamente separados e ordena-

dos em relações de prioridade (para Hegel, por exemplo, à família corresponderia ainda 

um nível incipiente de sociabilidade). Mas, para Butler, a despeito de Hegel e Lacan (e 

também Irigaray), a família é já social e política, não podendo remeter a uma exterioridade 

pura (na verdade, também a despeito de Antígona, na medida em que, deste modo, de um 

irmão ou de um filho não pode ser dito que pertença essencialmente a alguém). Pela 

mesma razão, ver no âgon de Creonte e Antígona a oposição entre as forças do parentesco 

e do Estado é omitir que entre Antígona e o parentesco já se cavou um fosso inultrapassá- 

vel, é omitir o modo como ela, falando em público e já não no sequestro do privado, é a 

exemplificação de uma relação política “apropriada” do ponto de vista da soberania estatal 

e da absorção da linguagem do Estado contra o qual se rebela (id.: 68); é também omitir 

                                                                                                                                             
Trata-se, ainda e sempre, da lógica do narcisismo da pequena diferença, mas aqui é ainda a comunidade, 
como universal concreto da semelhança, que exige ser pensada. 
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que Creonte, na mesma lógica de contaminação, assume a soberania em virtude do paren-

tesco, e amnistiar o facto de ele, por fim, invertendo a implicação do privado e do género, 

se femininizar, projectando os seus actos finais como derrogação das normas que assegu-

ram o seu lugar na soberania. A transgressão de Antígona visará, então, tanto a norma do 

parentesco, da afiliação e do género, como a norma soberana. A questão joga-se na sua 

possibilidade, uma vez que, para Hegel, o destino de Antígona é a marca patente do carác-

ter falhado ou impossível da sua transgressão.217  

 A crise da função representativa de Antígona é lida por Butler como consequência 

da implicação de Antígona com o «legado incestuoso que confunde a sua posição no seio 

do parentesco» (ibid.: 24). O incestuoso é, interpretamos, a incorporação familiar daquilo 

que é não vivível; mas, segundo cremos, o não vivível não é apenas o objecto de uma proi-

bição — o que argumentaria pela simples contaminação social do parentesco, como Butler 

a defende — mas a própria condição de possibilidade do parentesco enquanto tal. Para 

Butler, é porém esta contaminação que lhe permite extraír sentido da melancolia de Antí-

gona, entendendo-a como o efeito de uma formação social específica do parentesco. 

Permite-lhe também ler o excesso de dor pelo irmão, pelo pai e por todos os que perdeu. 

Neste sentido, ela seria a predecessora daqueles que, no nosso mundo, estão suspensos 

numa espécie de morte em vida por operação de normas de parentesco que torna alguns 

amores inconfessáveis e priva algumas perdas da possibilidade do luto (id.: 24, 74). Mas 

Antígona não será apenas o exemplo daqueles (como quer Butler) que choram vidas que 

não têm choro possível (o inimigo morto, a vítima do SIDA); parece-nos que ela, se for 

exemplo, é sobretudo daqueles que procuram saber como chorar precisamente as vidas que 

se podem chorar: isto é, todas.  

 Convém invocar o debate com Lacan para fazer realçar um ponto. Também ele é 

conduzido para defesa da “crise representativa”. Visando o que pensa ser o núcleo siste-

                                                
217  A verdade é que a “eterna ironia da comunidade” supõe já a co-dependência da família e do estado. 
Por exemplo, o desejo feminino/ maternal de manter a criança no interior da vida familiar é um “irreconheci- 
mento” irónico do facto de a família ser uma unidade cuja organização já é dada como constelação de rela-
ções sociais, e portanto, do facto de o nascimento não envolver uma propriedade.  
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mático da doutrina psicanalítica, Butler detecta em Lacan a atracção por uma «fantasia da 

lei enquanto autoridade intransponível» (id.: 30). Na origem dessa fantasia psicanalítica da 

Lei está alegadamente uma distinção que Lacan exprime nos termos, por um lado, de um 

campo histórico e contingente da sociabilidade e, por outro, de um conjunto de estruturas 

simbólicas invariantes, assentes na triangulação edipiana e tomadas a um tempo como 

domínio transcendental (como a priori possibilitante da sociabilidade) e transcendente, i.e., 

como ordem assimbólica e a-histórica, superiormente ordenadora da contingência. A este 

imputado estruturalismo transcendental assimila Butler aquela lei que é objecto da fantasia 

reificadora da psicanálise. O equívoco de Butler não parece inédito: ele reitera a incapaci-

dade histórica de entender, nos enunciados meta-psicológicos da psicanálise, a dissociação 

entre o valor de diagnóstico e o valor prescritivo (ou injunção prática). Embora a redução 

lacaniana do inconsciente à linguagem não esteja livre dessa confusão, a fantasia é, na 

psicanálise, mais do que sentida, sintomatizada enquanto fantasma superegóico, que emer-

ge ou adere ao complexo das relações humanas, nas quais assume papel constitutivo e que 

é (de facto) altamente resistente a modificações introduzidas pela experiência. Mas o 

ponto essencial é que a crítica da fantasia — clarifiquemos: da crença no simbólico como 

função determinista estrita, de que resulta o carácter repetitivo da Lei — resulta ela mesma 

de uma fantasia de sinal contrário, a saber, que a performatividade da acção ou da repre-

sentação torna contingentes todos os códigos ou normas simbólicas (e nomeadamente, 

pode invalidar a codificação edipiana das relações amorosas, pretensão desesperada no 

caso de Antígona) — em suma, que cada um é mestre do seu destino. Trata-se então da 

fantasia alternativa da plasticidade, quer dizer (para retribuirmos nos termos da Psicaná- 

lise) certa fantasia regressiva de exorcismo dos efeitos dolorosos e (in)desejados da (não) 

presença da castração. 

 

* 
 O que confere a estas leituras o seu carácter representativo é o modo como, prolon-

gando a vida de Antígona nos esforços de uma antropologia política, deixam pensar uma 

total assimilação da matéria trágica ao político. Mas, tratando-se da mediação pela qual 

algum pensamento actual pode situar a questão do político, o retorno a Antígona, em parti-



 323 

cular como superação da leitura especulativa, é igualmente um importante indicador da 

mutação sofrida nos próprios termos da crítica política contemporânea. O operador funda-

mental em tais leituras é de ordem identitária: daí a predominância do motivo da “eterna 

ironia da comunidade”. A “ironia” representa a garantia última da identidade. Que uma 

antropologia política, ao concentrar as suas pretensões no motivo identitário, o faça com 

apoio na tragédia, parece um contra-senso. Com efeito, sob o ponto de vista do trágico, a 

identidade é patológica; ela é o domínio do acidente, da imprevisibilidade da acção. Já nos 

referimos.. a este propósito ao que Hannah Arendt designa como “não fechamento” 

(boundlessness) e “imprevisibilidade” (unpredictability) da acção, quer dizer, à tendência 

da acção para exceder os fins com que tentamos governá-la, seja qual for o contexto ético 

em que se enraízem (Arendt 1958: 190-92, 234). Esta impropriedade representará, não 

uma aflição contingente, mas a própria condição ontológica da pluralidade política.  

 O político é o lugar de reunião daquilo que está disperso. Mas a reunião não anula a 

profusão da multiplicidade, e a razão do seu fracasso, essa constante que, paradoxalmente, 

faz avançar o seu projecto, é a impossibilidade característica de todo o esforço totalizador 

da política esgotar a potência que preside a essa profusão. A todo o instante, com efeito, a 

unidade é desafiada pela profusão, desde logo, a profusão de sentidos para a acção. Nem a 

acção nem os seus sentidos profusos podem ser remetidos simplesmente à determinação 

ética/ proairética. Eles deixam à vista o que verdadeiramente há de incontrolável para toda 

a unidade política: aquilo que se abre na biologia. O paradigma da presença biológica na 

política é o nascimento (que, com inspiração em Arendt, aqui tomamos num sentido diver-

so). Em cada nascimento há uma multiplicidade incontrolável que se abre no seio da cida-

de. Cada vida recém-chegada é o repositório do indeterminado de todas as vidas, excepto 

num pormenor: que ela é tudo isso, mas na consciência do seu irrepetível. Terá aqueles 

pais e irmãos, será aquela medida de todas as coisas — sobretudo, aquela medida de todas 

as coisas que não for. A cada momento compreender-se-á na relação a um todo: o seu 

haver de si. Na única condição determinante deste infinito cantoriano, as variáveis são de 

tal ordem que é irrisório tomá-las na perspectiva de um preenchimento de valor. Em cada 

ser vivo repete-se uma abertura do mundo para a medida da qual não há instrumentação 
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— a não ser uma: a da política. Em cada ser vivo abre-se uma ferida incomensurável no 

contexto de um projecto de unidade. O Estado, no sentido lato, é o tropo (como o é a Lei) 

de uma destituição da multiplicidade incontrolável. É portanto, uma formação de destino, 

posto que todo o destino trabalha na interrupção da corrente que liga a potência ao acto. O 

destino é o esgotamento da potência e, por conseguinte, a totalização da actualidade. Este 

é, possivelmente, o preço que o nascimento paga perante a vida colectiva. Mas todo o 

esforço anti-potencial do Estado certifica uma imediatez da sua crise (mesmo que lhe cha-

me “económica”) na profusão e no acréscimo de sentido trazida pela natalidade. A esta luz, 

a afirmação soberanista da identidade não se revela como uma libertação da singularidade, 

mas precisamente como o seu contrário, uma alienação radical do sentido da natalidade. 

Tais afirmações proto-soberanistas da vida, nos seus múltiplos enraizamentos (“morais”, 

“pragmáticos” ou “políticos”) são, na verdade, problemáticos irreconhecimentos da situa-

ção própria e da abertura do mundo de que é o evento, maxime daqueles aspectos relacio-

nados com a finitude humana — porque só ela constitui diferenças — e da relação ao pos-

sível inserta em cada uma dessas diferenças.  
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VI 

O TEATRO DA LIBERDADE E A REACTIVAÇÃO MODERNA DO TRÁGICO 
 
 

 1      A forma do homem e a questão da História enquanto género dramático 

Prévio. A tese de Schelling e de Hegel de que as dores trágicas se inserem numa história 

da liberdade significa duas coisas principais. A primeira pode ser apercebida por meio de 

um contraste pertinente. Nos primeiros anos do século V a. C., uma reorganização do 

espaço ateniense, em linha com as reformas de Clístenes, determinou que a realização de 

eventos teatrais, que até aí tinham a ágora por cenário, fosse acomodada na encosta da 

Acrópole, com o que se determinou a edificação do Teatro de Dionysos. O significado 

deste exílio do teatro para o exterior da área reservada à vída cívica parece transportar, 

mais do que o mero reconhecimento de que ao teatro cabe um lugar próprio, a expressão 

de uma necessidade explícita de separação (Loraux 2002: 16), pela qual se tornasse claro 

que o teatro não mantém relação com a política, isto é, com a actividade dos homens livres. 

Mas que, para Schelling e Hegel, as dores trágicas se inscrevam no perímetro conceptual 

da liberdade indicará o facto de que, sob o ponto de vista da Modernidade, a separação 

ateniense é destituída de significado efectivo e que àquelas dores, voltando elas do seu 

exílio cénico para se apresentarem na ágora moderna, é concedido agora que exerçam os 

seus direitos entre as coisas respeitantes à actividade livre dos homens. O que nisto haja de 

uma contamina-ção substancial desta actividade é o que não pode deixar se abrir a uma 

segunda conjectura. A que ponto está o processo da liberdade impregnado dessa deserção 

cénica? A que ponto a integração das dores trágicas no processo da liberdade significará o 

cancelamento da separação original, e não tanto pela dissolução do teatro na cidade, mas, 

ao contrário, pela comunicação ao processo da liberdade de uma substancialidade teatral? 

É esta possibilidade que se deixa desobstruír na expressão “teatro da liberdade”. Tal 

expressão parece querer indicar uma impregnação específica do conceito de liberdade que 

preside ao processo moderno. Não se trata já daquela concepção restrita de liberdade que 

os gregos identificavam com a isenção de tirania e que a modernidade apelidou de 
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negativa; antes, emancipa-da já daqueles conteúdos a todo o momento visíveis nas gran-

des conturbações da vida pública antiga, a liberdade e o seu teatro aparecem como a deter- 

minação em que se decifra a ascensão da História ao centro de uma ordenação metafísica 

da experiência. Mas, na medida em que às dores trágicas assiste precisamente esse tipo de 

justificação, elas são, conversamente, o domínio de referência que satisfaz as exigências 

cumulativas ou, se quisermos, dramáticas, do processo moderno da liberdade na sua reve-

lação a si mesmo. É assim que, na sua forja moderna, à História assiste o mesmo ergon, o 

mesmo domínio de efectividade da tragédia cénica. 

1. À assimilação da História a um “teatro” da liberdade e da dor trágica — tropismo de 

uma era do pensamento e da cultura centrada na História e na historicidade — assiste, 

essencialmente, o poder incoativo de um motivo tenaz. Se remontarmos, em particular, 

àquele movimento de ideias que, na passagem do século XIV para o XV, a partir de Itália, 

capturou o espírito europeu e lhe permitiu repousar, pelo tempo vindouro, naquela identi-

dade a si mesmo para que cunhou o termo moderno, e sobretudo ao atentarmos no nome 

com que inicialmente se identificou — Rissorgimento —, é sem novidade ou surpresa que 

detectamos já a operação de um motivo dominante, ainda que, ao constatá-lo, façamos a 

nossa investida pelo terreno das sempre inevitáveis ideias bem conhecidas. Esse motivo é 

o que fala de uma perda, a perda do homem antigo. Oculto ou pressentido nessa condição 

tectónica do pensamento (ou da própria solicitação do mundo) que os homens do Renasci-

mento apelidaram de Antiguidade, tanto mais esse motivo suscitou as suas exumações 

nostálgicas quanto mais pôde envolver a representação do homem antigo naquela projec-

ção espectral em que se quis ver uma certa forma consumada, completa e desistoricizada 

do homem — quanto mais pressentiu, para tudo dizer, que, com a perda do homem antigo 

fora o homem, ele mesmo, que se perdera. O contorno próprio da «época das épocas, 

aquela que detém o sentido de toda a história» (Miranda, 1994: 223) apresenta-se de modo 

mais claro no herdado envolvimento com esse motivo. Ainda que, num segundo momento, 

o filo-clacissismo inicial devesse ceder o passo à percepção de um hic et nunc moderno 

(uma percepção favorecida pela novas configurações jurídicas actuantes na política euro-

peia e pela unificação da física terrestre e celeste, numa vanguarda constituída, portanto, 
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por Estados e máquinas), apenas a sua representação genética greco-romana terá sido 

derrogada, mas não a força evocadora desse motivo. Na abstracção em que foi preservada 

— a de uma falta ou abstenção do homem — tal força terá tanto mais decisivamente 

reunido a Modernidade, como época do pensamento histórico, ao seu princípio substancial. 

Não por acaso, os Modernos foram muito mais expeditos a situar-se na Modernidade do 

que a explicá-la: é que o sentimento de uma situação no tempo e, mais precisamente, o seu 

valor predicativo, na medida em que projecta uma exterioridade a cargo da qual está agora 

todo o valor negativo da sua efectividade, não pode fazer-se sem o preço do abandono de 

toda e qualquer concepção essencialista do homem. É também nisto que o epíteto “huma-

nista”, com que essa época forjou a sua primeira imagem reflexiva, revela toda a extensão 

das suas implicações. O humanista do Quatroccento é aquele que, nomeando o Homem, 

se nomeia a si mesmo como actualidade predicativa do homem. É na extensão indetermi-

nada dessa primeira nomeação que o sentimento do tempo se instala, apenas para devolver 

o nomeado à sua promessa substancial e, portanto, a um ajuste da actualidade consigo 

mesma. Sob o efeito dessa promessa, o humanista não acomoda apenas a actualidade de 

uma perda: também se propõe remediá-la com a outra mão. No arco epocal que se percebe 

como a maturação de um Renascimento — e cuja fronteira ulterior podemos associar ao 

período romântico da cultura europeia — sempre a remediação depositou as melhores 

esperanças na reactivação de uma negatividade (a que ciclicamente emprestou roupagens 

gregas) em que a forma consumada do homem, do fundo da sua idealidade ou isenção his-

tórica, serviu a apontar a saída quando a actualidade do homem moderno se deparou com 

os seus impasses e aporias — as divisões de sujeito e objecto, de corpo e espírito, de polí-

tica e natureza, de facto e direito, etc. — quer dizer, as mesmíssimas impossibilidades do 

homem consumado e, por conseguinte, os vestígios de uma persistência histórica da perda 

como negatividade prescritiva da experiência actual.  

 O fundo expressivo que subjaz a todo o pensamento da historicidade, onde quer que 

o encontremos como concepção reguladora, é o de uma apofasia do homem, quer dizer, a 

intuição de que o homem não é aquilo que, usurpando o seu nome, se dá como actualidade 

de presença. Isto não acontece porque o homem seja incognoscível (o neologismo grego 
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apophasis apenas descreve a impossibilitação do discurso) mas porque, do ponto de vista 

da Modernidade, o homem é uma actualidade provisória, i.e., em permanente relação de 

neutralidade em relação à questão histórica da sua verdade. Vemos esta ideia reguladora 

já perfeitamente desenvolvida em Pico della Mirandola, quando, na sua Oratio (dita) sobre 

a dignidade do Homem, anuncia a boa-nova de um homem cuja criação significou a sus-

pensão da regra de toda a criação e que não pode ser compreendido segundo nenhuma 

determinação conceptual:  

Assim, tomando o homem como obra de natureza indefinida (...) falou-lhe [Deus] deste 
modo: "Não te demos nem um lugar determinado, nem um aspecto que te seja próprio, 
nem tarefa alguma específica, ó Adão, a fim de que obtenhas e possuas aquele lugar, 
aquele aspecto, aquela tarefa que tu seguramente desejares. (...) Tu (...), por teu próprio 
arbítrio, defines-te a ti mesmo" (Mirandola: 51).  

O homem é a excepção do ser. Por ausência de desígnio, ele não vem ao ser senão na 

medida em que está isento de ser. Mas, por isso mesmo, tem, em contrapartida, a possibili- 

dade de dar forma à sua existência (é o único detentor dessa capacidade).218 Mas, uma vez 

que ele não nada é por natureza, nenhuma actualidade natural pode fazê-lo reencontrar-se 

nessa possibilidade, por falta de modelo e padrão. Neste sentido, a dignidade do homem 

refere-se precisamente ao facto de que ele está sempre por fazer: aqui reside, em relação 

ao plano da criação, a sua transcendência — uma transcendência afirmada precisamente 

como a consequência de um desfalque ou esvaziamento ontológico —, que ele deverá 

prosseguir indefinidamente até que obtenha a sua forma e a sua tarefa, e na medida em que 

ela se apresenta sempre incircunscrita na imediatez histórica. Considerado sob o modo 

passivo, esse homem é assim dotado de uma plasticidade irrestrita, e, vinte e seis anos 

depois da Oratio, tornar-se-á claro, pela pena de Maquiavel, n' O Príncipe, de que modo 

tal plasticidade fornecerá o pressuposto crucial para a implicação política da sua vida e se 

tornará o factor decisivo da mobilização moderna do poder. O poder de raiz humanista 

                                                
218  Que, no momento da sua criação, todos os dons de Deus tenham sido já distribuídos pelas outras cria-
turas (ibid.) é uma clara alusão ao mito congénere de Platão, no Protágoras, 321b-d. Que não seja nem mor-
tal, nem imortal, nem terrestre nem celeste, tanto exila o homem para fora da fixa hierarquia medieval como 
do papel de nexo do mundo a que o neo-platonismo florentino (de Ficino, por exemplo) o remetera. Para o 
(vago) papel da graça e da predestinação divinas em Pico, na sua relação com a nova liberdade humanas, cf. 
KRISTELLER 1939, pp. 210ss. e 1979: 234ss; CASSIRER: 100ss. 
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definir-se-á pela requisição ou captura técnica dessa vida informe (ou, segundo Maquiavel, 

corrupta), ao passo que a política, tomada como efectivação total da sua transcendência, 

revelar-se-á, na mesma medida, como uma arte das formas de vida para aquilo cuja vida é 

sem forma. Na medida em que se empresta a essa arte, o humano é um experimentum a 

cargo da História; na medida em que a sua isenção ontológica propulsiona a potenciali-

dade histórica, que o conduzirá ao preenchimento dessa isenção — esta é a sua “tarefa” —, 

o experimentum humano identifica-se como um projecto de controlo do tempo que deve 

resgatar o homem da sua actualidade, seja no que diz respeito ao futuro, dimensionado 

como um reino de finalidades que, através de uma série de mediações produtivas, vem ao 

presente determinar os meios a si mesmo conducentes; seja na de passado, dimensionado 

como um reino de garantias ordenado à ideia de uma origem, quer dizer, de um substra-

tum que se preste ao favor da sua inteligibilidade. Cada actualidade do tempo recebe assim 

o seu valor numa escala de explicitação continuada ou, para usar o termo congruente, de 

formação. A progressão na escala é realizada por aquele que nessa escala se explicita: o 

“sujeito motor”. Trata-se aqui, ainda, de uma proposição de tipo essencialista, que, sub-

traída às suas determinações criacionistas ou teológicas, se recolhe agora como abstrac-

ção final (necessitada) do processo histórico: tal essencialidade é a do “sujeito motor” que 

requisita a história para trazê-la à sua imanência, isto é, à actualidade de todas as actuali-

dades e à negação de toda a negação. Assim, enquanto o melhor não se realizar, enquanto 

a negação não for negada, a História não pode descansar, em suma, para dizermos do 

homem o que Hegel dizia do Absoluto, enquanto, não se chegar àquele fim em que se será 

o que se é essencialmente.  

2. Mas aqui é talvez necessário referir essa plasticidade irrestrita do homem, ainda 

que apenas sumariamente formulada, ao conjunto pertinente das evocações que, a partir do 

futuro, por assim dizer, a ela aderem. Em particular, o seu carácter irrestrito, colocando-a 

na centralidade de uma arte política entendida como fabricação contínua da espécie huma-

na, evoca aquela cumulação que Hannah Arendt designava como a "crença fundamental 

do totalitarismo": a de que tudo é possível (1951: 437). Esta crença, que é a mais pura ex-

pressão de um ressentimento contra a "condição humana" e que, nessa medida, ilumina o 
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pressuposto fundamental do projecto totalitário, é a pulsão dominante da modernidade. 

Que essa pulsão possa justificar-se ou cumular-se no totalitarismo significa que ela aponta 

a uma vontade de organicidade a ser cumprida por meios tecnológicos (o reino orgânico 

da política é também o da invisibilidade final desses meios) que se revelam como o recur-

so de uma arte política permanentemente confrontada com a perda do seu fundamento na 

plasticidade irrestrita do homem. Mas se esse princípio é levada ao seu cume perverso 

pelos totalitarismos, nem por isso deixa de comandar, nos seus aspectos dominantes, todas 

as formas regimentais da modernidade política. A ideia de que tudo é possível é a todas 

transversal, na medida em que a História seja chamada à conformação da natureza e se 

aplique o princípio, que Arendt restringia aos regimes totalitários, de uma execução das 

"leis da Natureza e da História" com o fim de «produzir a humanidade como objecto 

final» (ibid. 462). O experimentum moderno, no seu todo, identifica a ordem política com 

a lei do movimento da História e da Natureza e faz, assim, do corpo político a encarnação 

dessa lei. Essa lei é uma lei de movimento, ela estabelece-se como o princípio naturaliza 

dor do movimento do corpo político e como actividade auto-formativa da comunidade 

política. Naturalizar o processo de fabricação significa elidir a distinção entre o processo e 

o produto, de tal modo que o material humano se torne o vivo revestimento de leis supra-       

-humanas, e a auto-formação se identifique por fim com o processo mesmo da vida.  

 A encarnação a que aponta esta arte plástica da política é a cumulação de uma physis 

em falta. O projecto clássico distingue-se do projecto moderno, por esta via, não na rela-

ção da technê política à physis, que se mantém, mas na supressão simples daquela autori-

dade que, no projecto clássico, provindo de uma fonte suprahumana da autoridade, presi-

dia à modelação da physis, e que agora não pode ser reproduzido por incomparência desta 

última. Necessariamente, essa arte — e por isso se dirá do corpo político ser artificial — 

implica a eliminação ou sutura do resto humano, não tanto das classes, raças ou indivíduos, 

mas sobretudo de ligações de experiências, de sentidos e suturas da acção própria — que 

aquela divisões políticas serão a exponenciação ou a fantasmática — cuja persistência 

retarda a produção da encarnação que a História por fim criará. É a persistência deste tipo 

de elementos residuais, isto é, o puro e permanente desmentido da plasticidade irrestrita, 
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que limita a maleabilidade total do material humano. 

3. Que a realização do “melhor” se mova como uma história do mal e da dor trágica, 

indiscernível da história da liberdade, é a cláusula que permite falar da Modernidade como 

de uma idade trágica, mais precisamente, como a segunda das idades trágicas. Esta qualifi-

cação não se limita a indicar um aspecto meramente sobreposto da Modernidade; pelo 

contrário, esta é, essencialmente, uma cristalização de implicações geradas numa segunda 

florescência ou libertação do trágico. Tal determinação, cuja característica distintiva é a de 

interrogar a conciliação da dor trágica com a liberdade, informa desde o início o filo-

classicismo do Rissorgimento e permanecerá na sua conexão estreita com o motivo da 

perda e da reconquista do homo humanitatis tão caro à sua configuação cultural.  

 A percepção do Rissorgimento como veículo de uma libertação do “trágico” talvez 

não pareça parcimoniosa; mas tal libertação contar-se-á ainda entre as consequências da 

contestação de um mundo (o medieval) que, como o Averróis ficcionado de Jorge Luís 

Borges,219 recebeu o vocábulo, mas terá sido incapaz de lhe atribuir um sentido: um 

mundo, em suma, que ignorava a tragédia ou em que, pelo menos, «toda a tragédia estava 

contida na tragédia de Cristo» (Auerbach: 291). Como já foi notado, nenhum lugar pode 

ser reservado ao saber trágico num mundo dominado pela esperança da salvação (Jaspers 

1953: 54); nem pode reservar-lhe lugar um mundo que, ao contrário do da tragédia clássi-

ca, exclui a possibilidade de uma hamartia objectiva (i.e., um peccatum)220 onde não haja 

possibilidade de atribuir uma culpa subjectiva.221 Tal saber, de facto, só prospera onde 

haja um vazio de além e onde sejam pensáveis desfechos irrevogáveis para cadeias intra-      

                                                
219  «La Busca de Averrois», in El Aleph, Madrid, 1988 (1949). O extraordinário conto de Borges, que 
recria as dificuldades de Averróis em torno da Poética e da palavras tragédia e comédia, não refere porém o 
sucesso final do árabe, cuja paráfrase acabou por reconhecer que o trágico procede «da imitação da fortuna 
para a imitação do infortúnio em que os probos se vêem lançados [ex imitatione virtutem ad imitationem 
adversae fortunae, in quam probi lapsi sint]» (apud Robert WALZER, Greek into Arabic. Essays on Islamic 
Philosophy, Cambridge (Ma), 1962, p. 102).  
220  Vd. supra nota 140. 
221  É talvez o facto de a iustitia divina não poder agir na ausência de culpa objectiva que justifica, nos 
dois primeiros livros da Cidade de Deus, o estranho entrelaçamento entre a condenação simpliciter dos jogos 
cénicos, como espectáculos do castigo, e uma crítica da demonologia. Cf. AGOSTINHO, CIVD: I-IX, XXVI, 
XXXII, II-VIII, X, XI (especialmente). 
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-mundanas de acontecimentos. Ele é aniquilado onde a experiência da terra e da finitude 

não encontre em si mesma o seu próprio centro de gravidade, e quando, por conseguinte, 

só possa reencontrá-lo no além. É na medida em que o mundo resista a essa aniquilação, 

na medida, por conseguinte, em que seja resgatado numa imagem do Bem — perspectiva 

que a modernidade adoptará, não segundo aquele sentido regulador de uma eternidade do 

mundo, tal como legada pelos gregos, mas de um mundo que, em si, é já a imagem da dis-

sociação do bem e da eternidade, posto que construido pela História (o que apenas o relan-

ça num novo ciclo soteriológico) — que se torna concebível a reactivação da consciência 

trágica. Mas isto apenas torna mais evidente o ponto a que uma libertação do trágico está 

envolvida com a própria libertação da História como categoria da experiência.  

 É quando extrairmos o conteúdo que a (decerto inexacta e anacrónica) expressão 

“tragédia de Cristo” mantém oculto, que se devolve no seu contorno mais nítido a crença 

positiva de cuja crítica brotou o processo de consumação de uma era histórica do Ocidente. 

Mas esse trabalho deve encontrar os seus recursos no interior das categorias relevantes 

para a experiência medieval. Ora, o homem devolvido por essas categorias, o homem 

humiliter et devote da penitência e da genuflexão é, sob esse ponto de vista, o experimen- 

tum de uma versão ainda mais íntima da perda do homem: aquela que se produz como 

garantia de uma aliança. O carácter típico da experiência do penitente está condensado nas 

palavras de Eckhart, quando o predicador alemão opõe o saber do homem ao saber do anjo 

e constata que  

o homem conhece num agora do tempo. O mais ínfimo de tudo é o agora do tempo. Se 
fizeres desaparecer o agora do tempo, estarás em todas as partes e possuirás todo o 
tempo. Ser isto ou aquilo não significa ser tudo, pois, enquanto for ou possuir isto ou 
aquilo, não sou tudo nem tenho o todo. Aparta-te de ser este ou outro, de possuir isto ou 
aquilo, e serás então o todo e tudo possuirás222  

A “possessão de tudo” é um dos modus dicendi da figura escatológica da plerosis, o pre-

enchimento ou replecção do homem pela sua vinda ao instante de Deus. Mas a possessão 

de tudo exige, antes de mais, o renunciar a possuir-se: possuir-se é ainda ser de tal modo 

                                                
222  Sermão "O Enviado", in ECKHART: 99. 
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que se está sempre numa falha de apresentação do ser. Tal renúncia, que Eckhart enraíza 

na anulação do instante gnoseológico (o “agora do tempo”), não se reunirá à sua finalidade 

se não se fizer operar como uma desessencialização, como um sacrifício integral de toda a 

particularidade de intenção, de obra, de situação e de habitus. A renúncia a possuir-se é 

imediatamente o permanecer por completo num sofrer a Deus: estar vazio de si significa 

estar repleto de Deus. A perfeição do homem apresenta-se como aquela condição em que 

se está despido de todas as coisas que nada são.223 Por isso, o homem desessencializado de 

Eckhart encontra a sua imagem adequada no Templo desocupado pela intervenção do 

Cristo, que dele expulsou todos os que nele vendiam (Mat., 21. 12). O vender e o comprar 

são os "agoras do tempo", o ser isto ou aquilo. O Templo vazio é a obra de um Deus que 

nada quer lá dentro que não seja Ele. Essa obra não pode assim traduzir-se senão na anima 

anichilata, isto é, na alma entregue ao processo violento e arrebatador de separação sem o 

qual, secundum scipturae divinae auctoritatum, o Espírito não concebe a sua manifestação.  

 A figura que se exprime nessa despossessão, que, constituindo-se como a condição 

escatológica da plerosis, recolhe toda a verdade dispersa na experiência do homem medie-

val, é a figura da kenosis apostólica.224 A kenosis — o acto de auto-despossessão, primeiro 

da divindade, depois do homem — faria a sua primeira aparição apologética nas palavras 

do Apóstolo Paulo, na Carta aos Filipenses: «Tende em vós os mesmos sentimentos que 

havia em Cristo Jesus: Ele, que era de condição divina, não reivindicou o direito de ser 

comparado a Deus. Mas despojou-se a Si mesmo, tomando a condição de servo e tornan-

do-se semelhante aos homens».225 É a kenosis paulina que fornecerá à Patrística cristã a 

instância intelectual que lhe permitirá articular doutrinalmente o problema da fé, que exige 

a conciliação dos dois dogmas kerygmáticos (i.e., de proclamação evangélica) da consubs-

tancialidade do Pai e do Filho e o da união da natureza divina e humana na pessoa do Uni-

                                                
223  "Provérbios", in ibid.: 196. 
224   Ampliamos aqui uma sugestão hegeliana. HEGEL descreve o que se segue ao colapso da Antiguidade 
grega como uma Entäußerung, uma despossessão ou uma des-essencialização dos outrora ricos conteúdos 
daquela «forma de vida» (PhG: 400-1). Mas o termo Entäußerung não terá sido fortuitamente escolhido: 
trata-se do termo que Lutero usou para traduzir o grego kenosis (PINKARD: 120).  
225  Fil., 2. 5-7 (tradução dos Missionários Capuchinhos, Lisboa, Difusora Bíblica, 199115, p. 1547; todas 
as citações bíblicas no presente trabalho remetem a esta edição.  
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génito. Assim é que, por um lado, a assumptio carnis do Pai na pessoa do Filho, ainda que 

inconcebível sem o auto-esvaziamento radical da própria divindade, é ainda a projecção na 

carne da eternidade intratrinitária do Filho. Mas a simples kenosis da descida criatural da 

divindade e da auto-oferta da Palavra não é ainda unitária; é certo que, pelo facto mesmo 

da consubstancialidade, ela se encontra reorientada para aquela função inclusiva sem o 

qual o acto divino não se mostraria autenticamente soberano: a função de ser o núcleo da 

experiência incontroversa da Graça (que só o dom da Graça é critério do verdadeiro deus 

soberano é a tese que conduzira toda a polémica dos Pais da Igreja contra o deus de Israel). 

Mas a experiência da Graça é indiscernível de uma segunda kenosis: não já a da divindade, 

mas a da própria humanidade do Filho. O símbolo deste segundo sacrifício, já eminente-

mente criatural, é o do sangue derramado.226 Ao derramar-se da cruz para a terra, porém, o 

sangue do Cristo recai num corpo novo e diviniza-o. Na medida em que absorve o sangue 

derramado da cruz — na medida em que é um recipiente preparado pela Encarnação — 

toda a criação, segundo o Aposotolo Paulo, é agora o Seu corpo: «o mundo está crucifica-

do para mim e eu para o mundo».227 Dotada do corpo com que o Unigénito se tornou um 

de nós, a Humanidade torna-se por sua vez como ele. É este o núcleo da chamada tese do 

“intercâmbio”, atribuida a Irineo e glosada inter allia por Agostinho: «e somando-nos a 

semelhança da Sua Humanidade, diminuiu-nos [Ele] a dissemelhança da nossa perversida- 

de; e feito partícipe da nossa mortal fraqueza, fez-nos partícipes da sua divindade» (Tri.: 

IV, 325). Segundo a exigência do "intercâmbio", é imprescindível ao homem, para que se 

torne uma criatura de Deus, a recapitulação desta misteriosa segunda kenosis divina. Mas 

                                                
226  Só aproximativamente se poderá explicar por que razão o motivo do sangue derramado pelos instru-
mentos romanos da Paixão terá capturado como nenhum outro a imaginação literária ocidental. Qualquer 
tentativa de reconstituição das doxologias que atravessam essa imaginação tomaria em consideração a uni-
dade que se estabelece desde as narrativas medievais da demanda e da consagração ao vampiresco gótico e 
ao conto policial, com as suas estranhas osmoses entre cavaleiro e Besta, predador e presa, detective e crimi-
noso. Mas talvez nisso se revele o modo como o encontro com a Graça se dispôs a ser tomado como um 
encontro com a Lei, preservando da sua matriz, no entanto, a concepção de que esta última, tal como a 
Graça, só vive plenamente onde não pode ser já o meio de uma subjectivação. Para uma análise desta rela-
ção no romance policial, permitimo-nos remeter ao nosso artigo: «Un-metaphysical detectives: dialectics of 
law and mystery in crime fiction», in The Edgar Allan Poe Review, The Pennsilvania State University, 
Spring, 2010, pp. 31-39. 
227  Gál., 6, 14. 
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esta recapitulação só é possível porque que Deus fez prova de uma diferença no seu amor, 

na Paixão do Filho. Essa prova não assegurou apenas que tal amor tudo supera, mesmo o 

vexame, espancamento e assassinato do Seu corpo: ela mostra também que Deus consen-

tiu o acolhimento da morte no seio da divindade. É esse o significado, cremos, do facto 

(asseverado pela doutrina canónica) de o corpo kenótico do Filho ter retido, após a ressur-

reição, as cicatrizes que atestavam as sevícias e as chagas da sua Paixão. Se o corpo tives-

se permanecido imaculado, apesar da violência, então a Paixão não teria sido mais que 

uma simples suspensão da divindade, e a ressurreição, uma suspensão do humano. O que 

as cicatrizes testemunham, por conseguinte, é que, conhecendo de frente o inconhecível, 

no abismo dos três dias da morte, ainda assim o humano, na sua personificação divinizada, 

permaneceu na sua forma. O conhecimento da morte enquanto permanência da forma é 

uma re-essencialização do humano em Deus e, para retomarmos a imagem de Eckhart, o 

preenchimento (a plerosis) cuja condição prévia foi o esvaziamento do Templo. O “tornar-     

-se homem” de Deus — a revelação de que o divino inclui a finitude e a negação — é 

sempre e só o “tornar-se deus” do homem. Ora, a real força deste “tornar-se” é a questão 

chave para o medieval, pois nessa palavra se concentra a tensão permanente entre a pre-

sença histórica e a transcendência.  

4.  Uma forma secularizada da dialéctica da despossessão e do preenchimento propaga-      

-se de forma tenaz à Modernidade. O seu domínio de reactivação é a “política”, se a enten-

dermos enquanto referida à sua totalidade de condições, quer dizer, à “História”. Uma 

generalização não excessivamente enfática, e conhecedora de um debate que se tornou 

clássico,228 não teria dificuldades em assegurar, na teoria e nas práticas políticas modernas, 

a afectação de núcleos problemáticos deixados em estado de orfandade pela deserção do 

teológico. Mas isto significa que, nesse mesmo terreno devoluto ocupado pela política 

moderna, o teológico terá deixado infiltrados aqueles sedimentos conceptuais que lhe per-

mitiram, com maior ou menor intensidade, e sempre que as contradições da modernidade 

política se mostraram à luz do dia, operar a sua reactivação. É assim que o experimentum 

do homem toma ainda o seu lugar no interior de possibilidades teológicas herdadas, ainda 
                                                
228  Para um visão sinóptica do debate da secularização, cf. FOESSEL et al.: 2007; MONOD: 2002.   
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que a evidência destas últimas se tenha podido instaurar, quanto mais não fosse, pelo efei-

to da sua própria negação. Como vimos, é na ideia de um informe do homem, enquanto 

(única) coisa que a sua isenção ontológica deixa pensar, que a liberdade, como estrutura 

auto-constitutiva, se tornou modernamente pensável na sua relação com a História. Nesse 

terreno da auto-constituição de formas de vida (a que corresponde, sob o modo instrumen- 

tal, a arte política), quer dizer, nos motivos essencialmente políticos do experimentum, 

pôde assim impregnar-se uma forma secularizada do velho encargo teológico da plerosis, 

da promessa de uma consolidação da forma ao longo da experiência histórica da morte. 

Sob este aspecto, o processo moderno não se mostraria totalmente revel, por exemplo, à 

apreensão específica das antropologias da religião, que sabem que a experiência religiosa 

é fundamentalmente a experiência de uma privação ou abstenção de ser. É esta experiên-

cia que torna necessária a produção de uma sacratio, tanto mais necessitada quanto é 

precisamente em razão daquela privação que os homens, à procura do ser que não têm (se 

assim podemos dizer), se violentam uns aos outros, ou que o crime, por exemplo, encontra 

o seu fundamento antropológico.  

 Ora, para aquele nexo de concepções que codificou e propulsionou o experimentum 

histórico do homem, isto é, para a filosofia da primeira Modernidade (período cujo fecho 

poderemos talvez datar em Kant), a produção de uma sacratio — de uma finalização da 

dor e da violência pelo esvaziamento prévio do homem — encontrou a sua forma substitu-

tiva no esforço teórico de justificação do Estado. A prova de que à justificação do Estado 

ainda assiste esta polaridade teológica pode ser encontrada na centralidade que a filosofia 

moderna concede à questão do Estado natural. A teoria do estado natural, isto é, a devolu-

ção teórica de um estado kenótico originário do homem, é a tentativa de pensar uma origi-

nalidade do homem enquanto que abstenção ou privação de ser, de que a politicidade vem 

a ser a supressão. Não por acaso, a contestação da Modernidade empreendida, por exem-

plo, por Rousseau, encontrará o seu ponto de apoio, precisamente, na contestação da ideia 

de que o estado natural representa uma abstenção de ser, e na afirmação de que o preen-

chimento humano por meio da interposição “estática” ou contratual representa, ela sim, 

uma segunda perda do homem. Em todo o caso, é a despossessão de ser que vincula o 
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preenchimento do humano ao trabalho da liberdade. Mas esse trabalho, porque assente na 

despossessão, visa o homem natural: é nesse homem que a solidariedade entre a liberdade, 

como conceito regulador, e a política, como vida mundana da liberdade, se fundamenta. 

Tanto a liberdade como a política, em particular se anexarmos esta última à órbita do Esta-

do e da sua justificação, como arte da conquista da forma, têm de pressupôr uma originali- 

dade do mundo natural para pensarem a possibilidade de o informar.229 Por isso, tratará a 

política de restituir o homem natural, com as suas inclinações, desejos e paixões — isto é, 

o homem cuja história «começou como história do mal»230 — a um segundo providencia-

lismo da liberdade e do cancelamento do mal.  

5. Vale a pena reflectir no modo como a moderna conjunctio de liberdade e política 

permaneceu historicamente aprisionada num paradoxo, se quisermos, solene. Por um lado, 

a liberdade é pensada como um a priori da experiência: como aquilo que existe em razão 

de não haver forma. Ela postula a História como a determinação continuada do seu próprio 

incondicionado, e assim como apropriação continuada, por parte dos homens, da transcen-

dência que lhes é própria. É neste sentido de uma aquisição de determinações para aquilo 

que permanece incondicionado que se pode falar da História como “reino” ou “teatro” da 

liberdade. O carácter incondicionado da liberdade assemelha-a assim a uma hipótese sub-

jectiva necessária, do mesmo tipo, por exemplo, daquela que, para possibilitar o conheci-

mento racional, postula que tudo tem um início. Com efeito, sem este carácter incondicio-

nado, é a própria efectividade prática da acção que se vê impossibilitada. Mas a possibili-

dade de um reino dos fins, de que a filosofia moderna não poderia prescindir sem anulação 

de si mesma, implica, por outro lado, a restrição daquele carácter incondicionado da liber-

dade, na medida em que ela adquire assim uma determinação moral originária: a liberdade 

é sempre a liberdade do “melhor”. Que as pontualidades históricas e as escolhas “piores” 

                                                
229  A originalidade natural do homem consubstancia-se, no primeiro Humanismo, no valor conferido à 
Antiguidade. É que este valor reside também na proximidade dos Antigos à natureza; é por isso que as abun-
dantes exemplificações literárias e teóricas renascentistas são retiradas tão legitimamente da história antiga 
como do reino da natureza, e que o classicismo e o naturalismo vivam nesses textos uma vida indistinta.  
230  I. KANT, Mutmasslicher Anfang der Menschengeschichte, in Werkausgabe, vol. XII-1, Frankfurt-am-     
-Main, 1996, p. 88.  
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dos homens livres se obstinem, aparentemente, em contradizer tal princípio, apenas revela 

que a relação substancial da liberdade a um reino dos fins se reporta a uma racionalidade 

final, auto-regulada e astuciosa. Só a ideia de uma determinidade moral da liberdade pode 

cancelar definitivamente a hipótese de que essa liberdade seja heterónoma: de que, a liber-

dade seja, para tudo dizer, uma mera faculdade ordenada por uma determinação, por 

exemplo, divina ou daimónica, ou por stimula, quer dizer, pelo encanto erótico do mundo 

e das coisas. A História, embora domínio da liberdade, seria assim apenas a extensão 

mediada de causas e efeitos externos astuciosos. Mas, por outro lado, embora esteja asse-

gurado que a História se ordena a esse reino dos fins morais, referidos ao conceito daquela 

apropriação (i.e., à obtenção da forma), o seu preenchimento transportará a consequência 

paradoxal de uma revogação da causalidade histórica da liberdade, uma vez que esse reino 

dos fins significa o preenchimento daquela mesma isenção ontológica que faz do homem 

um ser livre. Para que a liberdade não venha a agir em nome do seu desaparecimento, 

resta então pensá-la como idêntica à própria forma, como projectando-se ela mesma no 

reino dos fins. Mas, considerada sob o ponto de vista desta projecção, a liberdade, apare-

cendo agora como garantia que conduz o cúmulo das determinações históricas, seria 

estranha, ela mesma, a um teatro da liberdade.   

 Este problema, que podemos identificar como o da auto-causalidade da liberdade 

(em que se subsidia, por sua vez, o problema da perfectibilidade humana), é a verdadeira 

raíz da antinomia da liberdade e necessidade. A dissolução da antinomia, tal como a pro-

pôs apoteoticamente a modernidade iluminista, por intermédio de Kant, exige aquilo a que 

podemos chamar o “consentimento natural” do trabalho da liberdade, isto é, a conciliação 

entre liberdade e natureza. Por um lado, a liberdade é uma ideia da razão, não sujeita, por 

isso, aos constrangimentos temporais das leis empíricas ou naturais. Mas, por outro, é na 

ordem natural que os fins da liberdade, tal como ditados pela lei moral, têm de ser promo-

vidos. Para que esta promoção seja possível, para que se verifique o consentimento, terão 

os actos livres (determinados moralmente) de serem consistentes com as leis da causalida-

de empírica. Mas, evidentemente, isto funda-se na exigência prévia de uma autonomia do 

mundo natural, sem a qual os fins da liberdade, tal como ditados pela lei moral, não pode-
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riam ser nele promovidos. Com isto, não apenas a liberdade se espelha agora em diferen-

tes regimes de autonomia (empírica e moral), como o homem informe aparece paralela-

mente dividido entre homem natural e homem numenal; a conciliação das duas liberdades 

numa única liberdade teleológica, i.e., a vitória teleológica da liberdade, decifrará o pro-

cesso de transição histórica pela qual o suprasensível no sujeito pode determinar o sensí-

vel e o natural, e a liberdade do homem natural pode ser totalmente preenchida pela liber-

dade do homem numenal. 

 A conciliação destas duas liberdades e, assim, a promoção no reino natural dos fins 

da liberdade, tal como ditados pela lei moral, é a problemática em cujo centro está a crítica 

kantiana do juízo teleológico. O julgamento teleológico é suscitado no confronto com 

objectos que não podemos experimentar sem presumir que eles foram criados com um 

propósito (embora não possamos saber que propósito). Ao contrário do que sucede com as 

máquinas ou os mecanismos naturais, cuja organização é uma função simples da acção 

causal das partes, numa árvore, numa pessoa, numa folha, a reciprocidade entre as partes e 

o todo parece ser tão íntima, e a produção da organização tão radicalmente contingente, 

que temos de reflectir essa produção como se fosse o efeito de uma causa que apenas pode 

ser pensada em termos de finalidade: «a contingência mesma da forma [...] é o fundamen-

to bastante para que se considere esse objecto como se tivesse sido criado por meio de 

uma causalidade que só a razão pode ter» (KrU: §64).231 Os organismos vivos não podem 

ser reconhecidos como possíveis senão enquanto fins naturais, «reportando-se a si mesmos 

[à sua forma] reciprocamente como causa e como efeito» (ibid.: §65). Ora, «falando estri-

tamente, a organização da natureza [a que se refere esta causalidade] nada tem de análogo 

com qualquer causalidade conhecida para nós» (ibid.) Ou seja: esta causalidade desconhe-

cida é distinta das duas ordens de causalidade acessíveis ao juízo determinante: a causali- 

dade mecânica das leis empíricas, que dá conta da produção necessária, e a causalidade 

                                                
231  Trata-se portanto de uma causalidade que postula um autor moral e, assim, a divindade, cuja existên-
cia acaba por garantir a harmonia entre virtude e felicidade. Embora — de volta às ideias bem conhecidas — 
esta existência seja não só racionalmente possível, como necessária para o compromisso mundano da virtude 
(por exemplo, garantindo a harmonia da virtude com a felicidade), a proposição que lhe corresponde só pode 
assumir a forma de uma máxima, i.e., de uma ideia reguladora.    
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especial da liberdade humana. O julgamento teleológico refere-se precisamente a essa ter-

ceira forma de causalidade oculta na produção natural das formas vivas, cujo papel, assim, 

é o de preencher o hiato entre a causalidade cega do mundo empírico e a liberdade moral. 

É nesse hiato que se instala o célebre abismo kantiano. A transição através do abismo é o 

que diz respeito ao modo como o supra-sensível do homem numenal, dotado de liberdade 

pela razão e, por isso, habitante de um mundo em que a temporalidade necessária da física 

não se aplica, conquista o homem natural, governado pela necessidade e pelo tempo mecâ-

nico, e habitante de um mundo em que as estrelas da lei moral não coroam o olhar.  

 A união destas duas temporalidades é a promessa do juízo teleológico, uma vez que 

nele se recolhe uma intenção natural que seja conforme à impregnação moral do mundo 

pela acção livre do homem; trata-se da promessa, por conseguinte, de que o abismo que 

divide o homem numenal do natural ou fenoménico seja revogado pelo progresso da His-

tória e da liberdade. Esta promessa, no entanto, sustenta-se ainda num postulado para além 

de toda a verificação, a que só é possível conferir o valor de uma hipótese necessária sub-

jectiva (i.e., de uma máxima): o de que, de algum modo, a humanidade é o fim último ou 

telos da natureza. Porém, de onde tira esta máxima o seu fundamento? É certo que, ao 

prover-nos com a faculdade da liberdade, a Natureza deverá ter a intenção de que a Huma- 

nidade a desenvolva totalmente; isto constituirá mesmo um interesse da natureza, na pros- 

secução do qual ela não descansa, pois que só desse modo realiza ela aquelas suas possibi- 

lidades cujos meios eficientes não lhe são fornecidos senão pela acção livre dos homens. É 

isto que está sugerido na proposição oitava da Ideia de uma História Universal de um 

Ponto de Vista Cosmopolita, a que se subordinará (cremos) todo o trabalho desenvolvido 

posteriormente na Crítica da Faculdade de Julgar:  

A história da humanidade, no seu conjunto, pode ser vista como a execução de um plano 
oculto da natureza, para realizar, no interior — e, nesta finalidade, também no exterior 
— uma constituição política perfeita, pois esta é a única maneira que ela tem de poder 
desenvolver completamente na humanidade todas as suas disposições [Anlagen] (IaG: 
45)  

Embora os actos livres sejam contingentes, a liberdade em si é uma função de uma provi-

dência natural necessária, que a rege no seu desenvolvimento através do tempo histórico. 
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Na Ideia…, já Kant tivera a ocasião de se referir à relevância do motivo da Providência — 

das garantias dadas pelo plano da natureza — para a adopção de uma «perspectiva conso-

ladora do futuro, em que a espécie humana lutará por se conduzir a um estado no qual 

todos os rudimentos que a natureza nela plantou poderão desenvolver-se totalmente e [no 

qual] a sua tarefa [Bestimmung] sobre a terra possa vir a ser cumprida [kann erfüllet wer-

den]» (ibid.: 27). Negar esta providência não representaria apenas uma impossibilidade do 

consolo: implicaria também a admissão de que a natureza é irracional. Para a razão, porém, 

tal admissão é repugnante para a razão. Com efeito, manifestando a natureza, por um lado, 

uma tão patente disposição interna à finalidade, não nos teria feito depositários de uma 

faculdade a que nenhum fim corresponderia no mundo empírico. Esta pressuposição de 

uma racionalidade indivisa da natureza e da liberdade perpassa de tal modo o labor kantia- 

no nas três Críticas que Kant não sente qualquer necessidade de submetê-la a objecção. E, 

no entanto, no plano político, para além da repugnância da razão, qual é o nexo necessário 

entre a tese de uma aptidão humana para a liberdade moral e a tese de que a temporalidade 

política da humanidade é governada por forças que garantem o seu desenvolvimento 

progressivo? O problema, que assombra nitidamente o kantismo, é abordado em vários 

textos, ainda que pontualmente, talvez porque o seu enunciado evidencie imediatamente as 

resistências com que se depara a sua solução racional. Uma dessas ocasiões oferece-se 

numa passagem do Conflito das Faculdades. Kant parece ser aí obrigado a reconhecer que 

há pelo menos uma possibilidade que invalidaria a tese de que a ordem temporal é gover-

nada por uma providência natural, cujo fito seria o aperfeiçoamento da humanidade:  

Isto [a tese mencionada], como é óbvio, não seria verdadeiro se, à primeira época de con-
vulsões naturais que [...] absorveram os reinos animal e vegetal, antes da era do homem, 
se sucedesse uma segunda época na qual o mesmo tratamento fosse dado à raça humana, 
de modo que outras criaturas tomariam o seu lugar, etc. Porque, desta forma, o homem 
seria um mero pormenor sob o ponto de vista da omnipotência da natureza ou, melhor, 
sob o ponto de vista da sua inacessível causa suprema. (SF: 201) 

A preocupação aqui refere-se à possibilidade de que a Natureza possua fins ocultos e que, 

para ela, o Homem seja, não uma finalidade em si, mas um pormenor ou um meio apenas 

para aqueles fins. A preocupação, assim, é respeitante ao nexo entre o destino do homem e 
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o desígnio da natureza. Neste sentido, ela afecta aquela esperança racional que funda todo 

o projecto político — a de que o futuro realize a harmonia da liberdade e da natureza, i.e., 

a paz perpétua. A política da esperança no futuro (chamemos assim) fundamenta-se na 

ideia reguladora de que a vitória histórica do homem numenal já está a ser guiada pela 

natureza, cujo telos é a própria humanidade. Mas, por outro lado, a possibilidade de que o 

não seja — a possibilidade do desígnio oculto da natureza — parece razoável. Com efeito, 

é possível que, apesar de dotados de liberdade racional, sejamos incapazes de exercê-la; é 

possível que, exercendo-a, a exerçamos mal; e é ainda possível que, embora exercendo-a 

bem, isso de nada nos sirva. Nada no exercício desta faculdade pode assegurar que esse 

exercício se transmita em continuidade, de tal modo que os estados ulteriores da espécie 

conservem os seus resultados; nada garante, por conseguinte, que o futuro seja melhor. 

Em suma, nada no exercício dessa faculdade, desde logo, proíbe analiticamente a possibi-

lidade de desaparecimento do homem.  

 Mas, para que a apreensão seja fundada, talvez nem sequer seja preciso projectar o 

desaparecimento do homem, mas apenas a sua mera manutenção. É à mesma apreensão 

que Kant se endereça algumas linhas acima, quando refere a possibilidade de que a huma-

nidade não progrida (nem estiole), de que a História, afinal, careça de trajectória e se con-

serve «numa eterna oscilação, não produzindo mais efeito do que se tivesse permanecido 

estacionária» (ibid.: 200). Um tal escândalo da esperança, em que a história humana não 

constituiria mais do que o motivo de uma objecção permanente, já Kant, na Ideia..., tivera 

ocasião de qualificar como um espectáculo que «nos obrigaria a desviar os olhar com irri-

tação e que, enquanto desesperamos por lhe encontrar uma intenção racionalmente cum-

prida, nos incita a não esperá-la senão num outro mundo» (IaG: 27). Mas que tipo preciso 

de espectáculo seria esse, o de uma história humana sem a pressuposição do progresso? A 

natureza própria desse espectáculo, tal como decorreria no “teatro da liberdade”, só está 

claramente estipulada numa passagem do texto intitulado Do lugar comum: é bom em teo-

ria, mas não na prática, em que Kant contrapõe as duas perspectivas que se oferecem a 

quem quer que se encontre na posição de um spectator mundi:   

É um espectáculo digno dos deuses ver um homem virtuoso debater-se com a adversida-
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de e as tentações do mal e, não obstante, prevalecer. Mas é um espectáculo deplorável, 
nem sequer direi para uma divindade, senão para o mais comum mas compenetrado dos 
homens, observar de que modo a espécie humana, de época para época, progride em 
direcção à virtude, para, de repente, [...] recidir no vício e na calamidade. Talvez seja 
comovente e instrutivo contemplar um drama [Trauespiel] deste género por um breve 
lapso; mas a cortina, por fim, deverá cerrar-se. Pois, a longo termo, tudo isto se transfor-
ma numa farsa [Possenspiel]. E, ainda que os actores não se cansem dela, pois agem 
como tolos, o espectador sim, e bastar-lhe-á apenas um Acto para concluir razoavelmen-
te dessa peça interminável que jamais deixará de ser uma eterna semelhança a si mesma 
[ein ewiges Einerlei sei]. (TP: 128)  

Em que condição se assemelharia a história humana a uma farsa? Na condição de que a 

história do mal e da dor trágica se mostrasse inconsequente. A grande preocupação que 

subsume todas as outras, (a de que a natureza possua fins ocultos que excluem o homem), 

é assim o receio dessa inconsequência, o receio de que se torne por fim impossível distin-

guir uma tragédia de uma farsa (dito de outro modo, que o teatro da liberdade seja trans-

genérico). Em conclusão, só a continuidade da tragédia, na medida em que produz uma 

dissemelhança de si mesma — a liberdade — é garantia de um telos histórico.  

 Hannah Arendt lê peculiarmente estas palavras de Kant. A “eterna semelhança a si 

mesma” da História, afirma, «aborreceria de morte» qualquer «onlooker» (o nosso specta-

tor mundi), que deixaria de poder dirigir a sua atenção para o domínio dos assuntos públi-

cos, uma vez que a política seria então destituída de real interesse.232 Parece acertado. Mas 

a inferência arendtiana, nesta forma condicional, não permite apreender as suas conse-

quências curiais. É necessário, para isso, inverter a ordem dos termos da implicação: se 

nos pusermos a observar o spectator mundi concreto, onde quer que hoje o encontremos 

(em toda a parte), e se verificarmos sem margem para dúvida (como é certo acontecer) que 

ele não consegue de facto dirigir a sua atenção para o domínio do assuntos públicos, não 

seremos então forçados a concluir que o espectáculo contemplado o aborrece mortalmen-

te? E não será a evidência desse aborrecimento bastante a sustentar que o espectáculo é, 

no fundo, uma farsa? A primeira implicação, nomeadamente, é a que revela, não a nature-

za do espectáculo, mas a verdadeira situação do spectator: ele está colocado na posição 

                                                
232  Lectures on Kant’s Political Philosophy, Chicago, 1992, p. 51 
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trágica. Ele é trágico na medida em que lhe é dado contemplar uma farsa. Não por acaso, o 

nosso spectator mundi, comum e compenetrado, parece corresponder, ponto por ponto e 

de forma singular, ao ho metaxu aristotélico. Virando ele a cara, irritado com um espectá-

culo cujo sentido não chega a compreender e do qual não pode extrair qualquer consolo, 

assemelha-se ao herói trágico quando sobre ele desabam as consequências da própria his-

tória e se recusa a fazer o tributo de sentido que ele lhe exige; para os outros, que se com-

portam como tolos, o que lhe acontece é uma tragédia, mas não são eles que estão no cen-

tro dos acontecimentos; para o herói que a vive, a ausência de sentido parece mais própria 

de uma farsa. Por isso, é por enquanto incapaz de prestar testemunho, como se tivesse 

virado a cara. Sobre o que aconteceu, nada quer ou pode dizer. O testemunho que lhe resta 

é o de dar-se como desaparecido da História e entregar-se a um silêncio ensurdecedor.  

 Apesar do tom retumbante, não é esta, não seria nunca, a última palavra. A questão 

de que fizemos aqui o breve levantamento tem continuidade. Mas impõe-se para já tornar 

atrás e repegar no fio da meada.  

 

 2 Comunidade cristã e comunidade natural 

1.  O homem natural, que é uma abstenção de ser que só a causalidade da liberdade 

pode vir a preencher e que, nessa condição, se predispõe ao influxo da teleocracia do 

Estado e do poder como encarnação de formas de vida, é a invenção com que o espírito do 

Renascimento ter-se-á proposto ressarcir o que, como pano de fundo conceptivo da sua 

experiência, sentiu como uma perda do homem. Mas a dignidade do Homem, para Miran-

dola — reportamo-nos à cena da criação —, comporta já para o criador (como depois 

comportará para o poder) a evidência de um carácter incontrolado da criação e mesmo, por 

esta razão, uma superação da criatura em relação ao criador. No seu princípio mais ele-

mentar, trata-se aqui da afirmação de uma maturidade subitamente descoberta do mundo 

natural, de um acesso pelo qual se encaminhará o processo da sua imanentização. É como 

extensão desta descoberta que, no Renascimento, a polaridade dialéctica do homem da 

penitência — cuja subjectivação, como Hegel a caracterizou, coincidia com a máxima 
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alienação de si — encontra a sua cristalização perfeita na figura do detentor da magia, 

essa «forma imaginária da técnica que ainda não existe» (Bloch: 21). O mago é o homem 

que está próximo da criação, que pode recapitulá-la. É no trespasse dessa fronteira que o 

poema dramático de Goethe institui o seu observatório, e o ponto pelo qual faz concentrar 

em Fausto todas as dimensões específicas do homem do Renascimento.233 O mundo, 

declara o mago no seu monólogo inicial, enquanto contempla os signos do Macrocosmo, 

está cheio de potências germinativas, de forças que comunicam de cima para baixo e vice-       

-versa.234 O essencial da magia é a concepção de que nada está morto, de que a morte é 

uma impossibilidade da matéria. Todo o existente se deixa abranger como um contínuo 

homogéneo que nada conserva já dos hiatos da transcendência. Mas isso significa que as 

categorias anteriormente fundadas nesses hiatos podem ser transferidas ao próprio mundo 

natural sem perda do seu carácter sagrado. Ao atributo divino do infinito, como, por exem-

plo, glosado por Bruno, é dado qualificar a vida homogénea que anima tanto a criatura 

como o espaço sideral. Também ao criatural, por isso, assiste um poder fundador, na medi-

da em que ilustra ou recapitula um universo em que toda a criação é trânsito e deslocação,  

whose deepness doth entice such forward wits 
to practice more than heavenly power permits.235 

É esta igualdade que aproxima, por exemplo, a cena da criação de Mirandola e a célebre 

passagem da hommage reconnaisant goetheana:236 o início não requer a manifestação  

                                                
233  O poema de Goethe (se ousamos dizê-lo) é a própria materialização do diabólico como força de 
retenção do universo inteiro. O fáustico é o que contemporiza com a irrupção dessa força, quer dizer, que 
contemporiza com o fracasso do kat’echon (v. infra nota 241) Mas a fáustica aceitação do diabólico não é 
um não nihilista ao mundo, cognato da sua destruição diabólica: é a sua afirmação (i.e., é um sim nietzschea-
no). O riso demoníaco de Fausto não é aquela negação do Todo, que nenhuma certeza permite sobre a reali-
dade, como é o caso do riso insultuoso que recebe Virgílio, ao ser levado, moribundo, pela noite infernal de 
Brindisi (cf. Hermann BROCH, A Morte de Virgílio, Lisboa, p. 45 et passim), mas o fincar pé na submersão, 
quando se rompem os diques da incerteza (ou da História).  
234  «Como baixam e remontam/ de mão em mão passando-se áureos vasos/ com vôo abençoado, empíre- 
as forças,/ que do céu, pela terra, penetrando/ Harmonia no mundo infundem todas!» (GOETHE, Fausto, I, 1, 
trad. de Agostinho d’ Ornellas, Lisboa, 2004, p. 37). 
235  Cristopher MARLOWE, Doctor Faustus, in Complete Plays and Poems, Londres, 1976, p. 326. 
236  «“No princípio era o Verbo”, vejo escrito/ [...] Tão alto sublimá-lo não posso o verbo/ devo de outra 
maneira traduzi-lo [...] se me inspira o Espírito!/ [...] Medita bem a primeira linha,/ Apressada não seja a 
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irrepetível (o Verbo), mas ele é sempre recapitulativo, sempre um Acto criatural num 

mundo de permanentes inícios. Mas esta é ainda a condição apenas preparatória, se quiser- 

mos, a tese dialéctica a que se combinará antiteticamente do retorno a si mesmo do indiví-

duo e do seu poder que caracteriza a consciência moderna, uma consciência estritamente 

pós-renascentista, se fizermos fé na tese de Burkhardt.237 A afirmação ulterior do indiví-

duo e dos seus contratos, não será senão uma reacção de auto-afirmação frente ao mundo 

do Renascimento, finalmente fracassado no seu recurso indisciplinado ao princípio da 

Magia e da negação da morte, o verdadeiro inimigo do princípio de individualidade.  

2. O nascimento moderno de uma política da imanência, como podemos apelidá-la, 

assenta — para dizê-lo rudemente — numa disputa a respeito do significado da aptidão à 

transcendência manifestada pelo homem natural. No perímetro conceptual dessa disputa, 

duas projecções radiais apontam direcções divergentes na substância e no tempo: a Graça 

e a Política. Mas todas as inflexões dessa disputa (e, por fim, da sua cordial entente) 

encontram já o seu território sintético na história da apropriação medieval de Aristóteles. 

A entrée joyeuse do Estagirita no centro das preocupações intelectuais da segunda metade 

do século XIII, que se fez rodear do respeito e da reverência devida a uma hipostasiação 

do Logos, é, neste sentido, a verdadeira marca de água a que retrogradar o processo da 

libertação da naturalidade e da potência específica da modernidade política. Quando a ico-

nografia renascentista, pela mão de Rafael, quis alegorizar a reabilitação do mundo natural, 

de cujas possibilidades ela própria, já no pleno domínio das suas meios, era a expressão 

consumada, imaginou uma Escola de Atenas em que Aristóteles e Platão caminham a par, 

e em que o mestre, com o Timeu numa mão, aponta com a outra para o céu, enquanto que 

Aristóteles, com a Ética a Nicómaco na mão esquerda, com a direita indica a terra, como 

se apontasse para o próprio futuro conceptual materializado no quadro. Este contraste, 

porém, teria sido já perfeitamente objectivo para a sensibilidade medieval no contacto 

inaugural com os textos aristotélicos. O platonismo atravessara o Medievo apontando para 
                                                                                                                                             
pena tua!/ Tudo cria e anima o pensamento?/ Devera estar — “No princípio era o Acto!”» GOETHE, op. cit., 
p. 59 (tradução modificada).  
237  «No seu pleno poder, eleva-se o subjectivo; o homem converte-se em indivíduo espiritual e como tal 
se conhece» (BURKHARDT: 101) 
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o céu — se por platonismo entendermos aquele forma sincrética (na verdade, sem ligação 

a Platão), cuja função nunca excedeu a esfera religiosa e que emprestou o seu nome a um 

conjunto de doutrinas, variavelmente embebidas de pensamento cristão, islâmico, judaico 

ou estóico, que sempre o mantiveram na relação directa com uma teologia: ou absorven- 

do-a, ou, como foi o caso do platonismo “infuso” de Agostinho, nela deixando-se absor-

ver.238 Mas a voz contrastante que, através dos textos aristotélicos, percutiu a sensibilida- 

de medieval, apontando para baixo e objectivando de súbito os direitos do mundo natural 

sobre o entendimento, se, por um lado, solicitou um trabalho de unificação hierárquica do 

saber teológico, através da gigantesca síntese de Tomás de Aquino, também gerou a oca-

sião para a decomposição dessa unidade, em particular, com o Averroísmo latino de Paris 

e o separatismo (e paridade) doutrinal entre as verdades da fé e as das scientiae.239  

 Foi no contexto da recuperação e difusão Latinas dos textos aristotélicos, em espe-

cial das obras morais e políticas, que puderam obter os seus recursos teóricos aqueles espí-

ritos em que se consolidou a necessidade de uma contestação da “política cristã”. O que 

legitimamente se pode entender por “política cristã” só se apresenta na sua máxima ampli-

tude no quadro da unificação hierárquica do saber cristão que constituiu para os doutores 

da Igreja, e sobretudo para Tomás de Aquino, a consequência imperativa da recepção lati-

na de Aristóteles. Mas essa unificação, na medida em que estabelecesse uma percepção 

específica do valor e do significado da política, teria naturalmente de se processar no inte-

rior dos conceitos que haviam dominado a expressão histórica das forças em jogo na expe- 

riência medieval. Condenar-nos-íamos aqui à total irrelevância se aspirássemos a resumir 

a dinâmica desses conceitos, i.e., o entrelaçado de representações teológicas que, ao longo 

do Medievo, permeou a percepção da secularidade política em todos os seus momentos, e 

mais ainda se nos abandonássemos à tentação de deduzir delas uma unidade lógica com 

que extrapolar toda a incrível diversidade de desenvolvimentos que se abrigam sob a 

designação de “política cristã”. Mas há pelo menos um fio condutor a que tal entrelaçado 

                                                
238  Cf. E. H. KANTOROWICZ, “Plato in the Middle Ages", in The Philosophical Review, vol. 51, nº 3 
(May, 1942), pp. 312-323. 
239  Para a completa compreensão destas consequências, a remissão a GILSON (pp. 550-80) abrevia (ou 
inutiliza) outras leituras. 
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remeterá: o de uma história da comunidade espiritual em trânsito pelo mundo. A esse trân-

sito assiste um início e um termo: ele representa o curso da redenção desde a queda origi-

nal até à instituição de um reino espiritual no mundo finito.  

 Nesse curso redentivo, o político é o que se processa numa actualidade de privação 

do governo more theologico; mais precisamente, o político vive como a antesala especula-

tiva desse governo. Embora Agostinho, a quem remonta esta concepção, pretenda fundar 

os princípios da política cristã na rejeição do legado clássico, sobretudo romano, é ainda 

na fidelidade a esse legado que ele hipostasia o reino espiritual segundo o modelo de uma 

cidade. Também ela é concebida como instituição da virtude e da justiça, à semelhança 

das suas epígrafes clássicas; mas, ao contrário do que ocorre nessas cidades, a cidade 

agostinina não reconhece aos homens o poder dessa instituição: esta é ainda parte da obra 

divina. Apesar disso, a futura cidade espiritual não é desprovida de cidadãos actuais: trata-      

-se daquela comunidade vagrante cuja união é conferida pela comunhão dos sacramentos. 

Ainda que vagrante, essa comunidade não está abandonada ao vazio; ela está vinculada à 

própria experiência de privação da sua cidade. É essa privação que funda, para um cristão, 

a história política. Tal história apenas transcorre na medida em que o mundo não se apre-

senta (ainda) como um instrumento capaz de distinguir a comunidade espiritual (razão 

pela qual esta última não tem ainda cidade no mundo). Mas o mundo também não é capaz 

de distinguir a comunidade espiritual porque, por outro lado, no seu estado actual, essa 

comunidade está misturada. Aqui, vigora a observação de Agostinho acerca do carácter 

indistinto da sociedade natural e da actualidade da história: duas, de facto, são as comuni-

dades, diz o santo, e não apenas uma; vivem ambas como que mescladas, e não se distin- 

guirão antes do Juízo Final, quando o eterno se houver sobreposto ao temporal (CivD: I, 

xxxv). Embora a qualificação destas duas comunidades careça de um critério moral (os 

justos e os ímpios),240 retém-se a lição de que a condição política se define precisamente 

pela impossibilidade de superar essa indistinção, e por conseguinte, pela indiferença ou 

opacidade na sua relação com a verdadeira efectividade da justiça (i.e., o julgamento 

discriminativo). É assim que, à esfera natural das relações humanas, embora legítima, não 

                                                
240  Na sugestiva indicação de Agostinho, uns enchem os teatros e os outros, a igreja (ibid.). 
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é dado ter como objecto a instituição de uma cidade justa, incorrupta ou livre: a própria 

incapacidade de instituir a distinção final, i.e., a incapacidade de manter uma relação à 

verdade, é um sinal do carácter corrupto ou decaído das almas. Neste sentido, a política (a 

dispersão da comunidade) é o que está depois do  peccatum, do erro de avaliação dos pais 

edénicos. A inocência edénica não conheceu relações políticas e o prolongamento dela 

anularia a política. Tivesse a humanidade perseverado no estado de inocência, decerto 

conheceria a autoridade e, presumivelmente, um grau dispiciendo de desigualdade, mas 

nunca relações de dominação ou exploração (Aquino: STh, I q.96 a.4). O político é funda-

do no momento em que a naturalidade humana (a mescla) é fundada (logo após a Queda). 

Não é tanto essa naturalidade que fundamenta o político; pelo contrário, é a categoria polí-

tica que se institui como marca eminente do carácter decaído da naturalidade: a dominação. 

A dominação é o que define simultaneamente a política e a naturalidade do homem 

enquanto que na sua separação de Deus. A dominação dos homens pelos homens só é 

possível na medida em que, no interior da naturalidade, se perdeu a possibilidade de pro-

ceder a distinções finais e, assim reconhecer aquela única dominação (que não é atributo 

dos homens) capaz de fundar uma relação à verdade.  

 Se nenhuma cidade pode evitar a corrupção ou a dominação, o objectivo da política 

humana não poderá ser jamais a instituição de uma cidade justa.241 Mas a cidade humana, 

ainda assim, é legítima; ela mantém mesmo uma relação à bondade de Deus, na medida 

em que, na sua estrutura normativa e coerciva, ela preserva a integridade da natureza 

humana. Se príncipes e prelados exercem uma autoridade de factu, nisso há uma confor-

                                                
241  É na medida em que só se pode definir, assim, por meio de um objectivo negativo, que se lhe pode 
associar uma função retardativa do Mal e do seu advento. É a essa capacidade que se refere Carl SCHMITT ao 
invocar o kat’echon como o conceito que funda a continuidade cristã da ideia de Império: como «a força que 
retém o fim do mundo» e «a aparição do Anti-Cristo» (Schmitt 1950: 64). Mas um espírito não católico teria 
sempre que perguntar se o Mal não significará aqui simplesmente a desvirtuação da natureza humana: o 
apetite pela dominação. Não é entretanto sem significado que o kat’echon tenha sobrevivido na obra de 
Schmitt não como conceito histórico, mas como concepção formadora da sua própria obra, sobretudo a 
partir de O Nomos da Terra. Esse tema estrutural liga-se com a tentativa de fundar uma nova ordem jurídica 
subsequente ao fim do jus publicum europeum, numa actualidade em que a terra já não pode ser reconhecida 
no significado jurídico-político herdados da Idade Moderna. Representa isto o advento do governo mundial, 
o Estado total, aquele em que nada existe que seja político. O kat’echon é portanto o esforço jurídico de 
contenção da ordem mundial, entendida como perda de significado da terra (e assim como perda do político) 
— i.e., do nihilismo.   



 350 

midade ao desejo de Deus, do qual provém toda a autoridade. Mas, apesar desta reflexão 

da verdadeira dominação na dominação retentiva ou transitória do império, cujo analogon 

é o da reflexão da luz solar na lua, Deus, ou o sol, continua presente numa autoridade 

revogatória que é o da revelação interior (é este o sentido, por exemplo, da itenerarium 

mens deo, de Boaventura, que é um caminho aberto de cada um para Deus na indiferença 

da mediação autoritária). Neste sentido, a comunidade do sacramento continua a ser a 

única legítima; mas ela, não obstante, tem de pôr o problema da sua relação viável com as 

estruturas juridico-políticas da secularidade, i.e., com o Império. Trata-se assim de duas 

jurisdições, cada qual com a sua natureza e finalidade específicas: a da cidade distinta, em 

que se preserva potencialmente o reino espiritual, e a da cidade mesclada, que vive preci-

samente da impossibilidade de operar distinções finais. Na necessidade de formular uma 

relação entre as duas jurisdições, cada uma das quais com a sua natureza e finalidade espe-

cífica, mas ambas animadas por um desejo de universalidade, e na medida em que se desti-

nam a integrar todos os homens, residirá o nexo problemático da história política medieval. 

3.  No centro dos desenvolvimentos que acompanham a recepção latina de Aristóteles, 

está uma reabertura da questão do valor do político, cujas consequências na definição da 

racionalidade global cristã (com sacrifício, nomeadamente, de aspectos que o legado agos-

tiniano considerava fundacionais) em breve se fará sentir. O que Tomás de Aquino (que 

ignora o grego e utiliza a tradução latina de Guilherme de Moerbeke) lê na Política, como 

qualquer outro leitor, é que o homem é um animal naturalmente político. Certo desgaste 

no uso desta frase comporta o grande risco de não a tomarmos ad litteram, como Guilher-

me e Tomás presumivelmente a entenderam (ainda que, por fim, para a emanciparem 

desse sentido).242 O que o Filósofo quer dizer é cristalino: a ordem política é um agrupa- 

                                                
242  O aristotélico ὁ ἄνθρωπoς φύσει πoλιτικὸν ζῷoν (Pol., 1253a2) é lido por Tomás na forma: naturale 
autem est homini ut sit animal sociale et politicum, in multitudo vivens (social e político, [pois que] vive em 
grupo): Reg., I.1, 5-6. Mas o santo limita-se a usar a solução de Moerbeke, que talvez queira beneficiar o 
neologismo politicum (sem denotação para o leitor medieval) pela contiguidade de sociale. No caso de 
Moerbeke, o supremo pecado do tradutor diligente constituíu o seu rasgo supremo. Na medida em que intui 
o enraízamento do léxico aristotélico na realidade histórica da polis, prefere transliterar a traduzir. É assim 
que, em vez de acomodar o espectro constituído pelos termos polites, politeia ou politikê, por exemplo, nos 
vocábulos latinos familiares — cives, civitas e civilitas (ou societas) —, integra-o transliterado na filosofia 
política medieval e, dessa forma, emancipa-o para o efeito polissémico e trans-histórico cujos efeitos ainda 
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mento de natureza. O agrupamento da polis não é menos natural que as associações natu-

rais prévias que lhe servem de mediação e cuja finalidade ela amplia, as comunidades 

(koinonia) naturais da família, do clã e da aldeia. Estas pequenas sociedades requerem 

mesmo a ordem especificamente política para atingirem a sua perfeição. Neste sentido, a 

cidade é a finalidade das associações naturais, e a finalidade do crescimento das coisas 

naturais é o que define a sua natureza. A finalidade coroada através da polis é a da auto-        

-suficiência no que respeita à satisfação das necessidades da vida (Pol., 1252b 27-8). Entre 

as coisas propriamente humanas, só a cidade é auto-suficiente e «a auto-suficiência é 

simultaneamente um fim e o melhor dos bens» (ibid., 1253a 1). 

 Mas, nas palavras do Filósofo, desgraçadamente, a polis não é só um agrupamento 

natural; é, ao mesmo tempo, uma especificidade grega. Isto tem um significado retumban-

te: o homem não pode ser natural — não pode nascer, nutrir-se, crescer, reproduzir-se, 

chegar à sua perfeição e morrer — senão na polis, quer dizer, senão por meio da cidade 

grega. Múltiplas são as sociedades humanas. Mas, fora da cidade grega, dispõem-se elas 

numa escala já mais ou menos misturada de barbárie. No ponto mais baixo da escala está a 

cidade em que já nada se pode reconhecer da beleza que ilumina a cidade de Atenas; trata-    

-se de uma cidade infinita ou informe, em que não há vizinhos ou em que nem todos o são: 

uma cidade, em suma, cuja finalidade natural se perdeu de vista. Esta cidade é a menos 

apta à perfeição porque, como se sabe, o bem da cidade está em que ela seja ordenada pelo 

regime que mais concorda com a sua disposição natural. A ideia de uma disposição natural 

específica supõe uma diferença essencial da cidade, o seu carácter separado. A experiência 

grega tem bem presente (como é evidente em Tucídides, na Oração de Péricles, ou em 

Aristóteles) que as diferenças entre as cidades-estado do ecúmeno grego não são apenas 

“constitucionais”, mas de finalidade e de carácter moral, o que se exprime, por exemplo, 

nas diferenças de requisitos específicos da cidadania (cf. Barker 1918: 23ss.); cada uma 

possui o seu ethos, fundado em códigos de conduta e sanções legais criadas no decurso de 
                                                                                                                                             
hoje se exploram. A tradução latina acaba assim por fazer e não fazer referência à realidade histórica da 
polis (RUBINSTEIN: 41ss.). Por exemplo, politeia (o regime, a constituição) é rendido por Moerbeke com o 
neologismo politia e entendido inauguralmente como uma actividade: quando autem multitudo ad commune 
conferens vivit: o caso em que o corpo político age ou vive para o bem comum (apud ibid.: 44). Compare-se 
com Pol., 1279a.  
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uma história autónoma. O requisito de que na cidade todos se conheçam, neste aspecto, 

não apenas mostra o vínculo que liga a cidadania à concepção de uma personalidade ética 

da cidade, mas à própria possibilidade da auto-suficiência, da autarkeia sem a qual não há 

governo. É por isso que o legislador perfeito da cidade perfeita não promulga leis segundo 

o seu capricho; a substância da cidade é que determina as leis que devem ordená-la. Uma 

boa lei está inscrita na natureza da cidade como as propriedades de um animal estão 

implicadas na sua substância. Numa cidade “infinita” ou universal, como um Império — 

como Babilónia, a respeito da qual «consta que dois dias após a sua captura, ainda havia 

uma parte da população que não se apercebera do facto» (Pol., 1576a 28-9) —, já não se 

pode dizer do homem que seja natural, na mesma medida em que a sua cidade perdeu 

aquela identidade a si mesma que torna possível o sufrágio da sua disposição substancial. 

 É esta evidência, de resto, que conduz Aristóteles à admissão tácita de que o funda-

mento antropológico — que o homem tende naturalmente à polis — não é ainda bastante a 

explicar a cidade. É o que qualquer leitor, e assim também Guilherme e Tomás, podem 

intuir ao iniciarem a leitura do Livro III da Política, em que o Filósofo estipula a necessi-

dade de identificar, já não as partes que integram os compósitos políticos, mas as formas 

específicas da cidade (os regimes) e as suas partes propriamente políticas: os cidadãos. É 

que uma cidade, com efeito, é por natureza governada por um regime específico, que 

reflecte, em especial, um entendimento particular da finalidade humana do “viver bem” e 

dos seus requisitos. Ora, essas unidades básicas da ordem política propriamente dita, são, 

não já animais, seres humanos, lares ou aldeias, mas cidadãos. O Filósofo chama cidadão 

[polítes] àquele «que tem o direito de participar nos actos deliberativos e judiciais [bouleu-

tikês kai kritikês] da cidade.» (E continua: «Consideramos cidade, em resumo, o agrupa-

mento de cidadãos bastante a uma vida auto-suficiente [autárkeian zoês]» (Pol., 1275b 17-

20). Significa isto que a ordem política propriamente dita se funda, não apenas na finalida- 

de natural, mas num diferencial constituído pelos processos que concorrem para essa fina-

lidade (esse diferencial materializa-se no cidadão). Essa ordem diferencial é a do bem 

comum. Se a polis procede ex impetus naturalis e se, deste ponto de vista, ela corresponde 

ao bem próprio dos animais que a ela tendem, já a ordem propriamente política nela e por 
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ela criada supõe um bem que é dela indiscernível e sem o qual, presumivelmente, ela 

fracassaria: o bem comum.  

4. Tudo isto abrange Tomás de Aquino na sua reconstituição do argumentário dos 

livros I e III da Política, isolando as três coisas em que se funda a condição da cidade. A 

primeira é aquilo de que ela é feita: as associações (communicatios) naturais prévias; a 

segunda, a de ser ela, do ponto de vista natural, a comunidade perfeita. A terceira é o Bem: 

«mostra o Filósofo aquilo a que a cidade está ordenada [...]; da sua existência sucede que 

os seres humanos não apenas vivem, mas vivem bem, na medida em que pelas leis da 

cidade a vida dos seres humanos esteja ordenada à virtude» (Comm. Pol.: 300). Para 

Tomás, porém, toda a questão está em que o bem político, embora uma propriedade crítica 

do bem humano, ainda não satura o seu conceito. Se for necessário apurar que papel cabe 

ao político, ele é um lema a ser deduzido de uma distinção a operar nesse conceito. Parte 

do bem é evidentemente realizado na comunidade humana. Ao assumir a superioridade da 

cidade sobre todos os modelos de communitas, Tomás assume tacitamente o bem da cida-

de como superior a todos os bens (em linha com a Pol., 1252a1-7). Mas resta saber se a 

política concorre essencialmente à determinação desse bem, ou seja, se o bem político 

(que Tomás toma como o bem ético, como o bem que procede da virtude natural) é basilar 

do bem humano.243 É nesta questão que vem convergir a segunda notação crítica da políti- 

ca cristã. Como cristão, Tomás não pode aceitar que este bem feche as possibilidades 

humanas. Para Tomás, como para Agostinho, todo o bem criado está referido a Deus. 

Embora a vida natural possua o carácter racional de uma finalidade, e assim esteja impreg-

nada de um bem, só a vida tornada possível através do dom sobrenatural da graça e das 

virtudes teologais exprime uma finalidade e um bem últimos. É deste modo que o político, 

que é a condição para atingir o fim natural, deve servir também o fim e bem mais alto; 

caso contrário, estará separado do que podemos chamar de “racionalidade global do bem”.  

 A articulação desta racionalidade, que deverá qualificar a (reconhecida) autonomia 

                                                
243  Ao supor que a communitas politica (koinonia politikê) se ordena a um bonum commune (koinos 
agathon) buscado, Tomás é apenas coerente com a percepção original de Moerbeke, cuja tradução já supõe 
um sentido moral do conceito de cidade que não poderia ser decalcado do modelo mais próximo, a res 
publica romana, que não incluía aquele sentido.  
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moral do domínio político, assumirá na Summa theologiae a forma de uma doutrina que 

articula os tópicos da Lei e da Providência em modo tal que os tornará indiscerníveis. 

(Que nesta articulação se enquadre consumadamente o político numa perspectiva cristã 

significa, antes de mais, que uma política cristã só pôde consumar-se doutrinalmente como 

efeito de uma necessidade clarificadora que não tivera oportunidade de se manifestar antes 

do desafio representado pelos textos de Aristóteles.) Tomás começa ali por argumentar a 

identidade de lei e de razão. Esta identidade não oferece mistério. Se cada coisa, em virtu-

de de uma lei ou racionalidade interna, se conduz para o bem que lhe cumpre, que outra lei 

ou racionalidade necessita essa disposição das coisas? Há uma racionalidade imanente no 

imperativo natural que orienta o homem para além de si mesmo e na direcção da comuni-

dade, e esta, por sua vez, para a sua finalidade ou bem específico. Neste aspecto, tal racio-

nalidade tem o carácter de uma lei, pois que a lei «é nada mais que um certo ordenamento 

da razão em vista do bem comum, promulgado por aquele a cujo cuidado está a comuni-

dade» (STh., IaIIae, q.90, a.4). Ora, a participação numa obra da razão, que se manifesta 

sob a forma de lei, é necessariamente a participação numa direcção global do universo, 

devedora de uma lei ou razão primária que estabelece, para cada coisa, que ela se conduza 

na direcção da finalidade ou bem que lhe cumpre. Naturalmente, esta lei primária é a lei 

eterna de Deus, o soberano de toda a comunidade das coisas e dos seres; e essa lei é nada 

mais do que a razão de Deus, que ordena essa comunidade em vista do bem comum.  

 É neste contexto que se torna necessária a interpretação da lei natural: trata-se da 

participação no “governo” racional de Deus sobre o universo, i.e., na lei eterna, participa-

ção que está naturalmente inscrita em cada ser (IaIIae, q.94). Esta participatio exprime-se 

antes de mais como unidade das inclinações humanas: «Há no homem uma inclinação 

para o bem que lhe é específico e que é próprio da sua natureza racional. Tem o homem 

assim a inclinação natural de saber a verdade a respeito de Deus e de viver em sociedade; 

por conseguinte, o que pertença a estas inclinações, pertence à lei natural» (IaIIae, q.94 a.2 

resp.). A comunidade política é assim a consequência dos preceitos da lei natural. Mas 

esses mesmos preceitos tornam necessária uma segunda comunidade. Para clarificar esta 

segunda koinonia e o carácter não arbitrário da sua paridade à primeira, observemos que, 
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no artigo anterior da mesma quaestio, a lei natural fora já qualificada como um habitus 

(IaIIae, q.94 a.1 o.2), quer dizer, um ethos.244 Porém, este habitus tem de ser entendido 

segundo a polaridade oferecida por uma segunda ocorrência do mesmo termo, que refere o 

efeito criado no recipiente pela manifestação da graça divina, o efeito de uma modificação 

do seu ser e da atribuição de uma nova forma. Esta forma é um accidens que vem a um 

sujeito já constituido para lhe agregar uma nova perfeição, mas que não pode considerar-      

-se independentemente da sua fonte: o amor divino, que é, aliás, o princípio permanente da 

transformação do homem (I-II q.112, a.1). O homem deste segundo habitus é o justificado, 

i.e., aquele que participa na natureza de Deus (e não apenas na racionalidade do seu gover-

no). A forma de participatio envolvida neste segundo habitus corresponde inteiramente ao 

que é enunciado, por exemplo, por Pedro, na segunda das suas Cartas, quando exprime a 

nova condição do homem agraciado pela virtude e pela glória de Deus: «Por elas, entra-

mos na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de que vós participeis da 

natureza divina».245 Que esta participação consubstancia uma condição regressiva ou pri-

mária do político é o que pode ser verificado no léxico usado pelo Apóstolo, que fala num 

comunitarismo natural de Deus: theias koinonoi physeos.246  

                                                
244  Da lei natural, diz Tomás, tem-se um conhecimento habitualiter, i.e., disposicional. Tal disposição é 
chamada synderesis: «a disposição que contém os preceitos da lei natural, que são os primeiros princípios 
dos actos humanos» (IaIIae q.94, I. ad2).  
245  2 Pe, 1.4.  
246  Cf. C. L. W. GRIMM, op. cit, p. 240. Mas estes conceitos não se prestam, como indicado, à simples 
cisão binária. Eles só correspondem a uma substancialidade na medida em que ocupam o lugar intermédio 
entre o natural e o político, entre a "vida nua" (ou a inocência edénica) e a constituição política (ou o Impé-
rio). Por isso, a vida dos homens, como colige Tomás, é diferente da vida dos anjos, que são formas puras, 
puros actos imateriais de Deus, privados, por isso, de transformação substancial (Tomás: STh. I, qq. 106-7). 
A escolástica do anjo não é apenas a caricatura da esterilidade teológica que o espírito renascentista se 
apressou a denunciar; ela resultou da necessidade de pensar a existência de substâncias separadas e de distin-
guir o divino do não divino em termos que não os da dicotomia espírito-matéria herdada dos Antigos. Por-
que não são espírito somente, os anjos necessitam de comunicar; mas, porque não são matéria, a communi-
catio dos anjos com Deus não sofre mediação. Já a communicatio dos homens com Deus exige mediação. 
Essa mediação é o que confere significado ao reino de transformações a que a Cristandade oferece a potên-
cia material: a História. Não por acaso, o Latim compreende um segundo significado da palavra communica-
tio, apto a exprimi-lo perfeitamente: “associação”. A experiência política medieval realiza a substancialidade 
de forma heteronímica, se podemos dizê-lo. O que a funda e move é uma communicatio que não se detém 
nela. O que a funda é aquilo em relação a que ela está em insuficiência ou desadequação de meios. Esta 
relação problemática de uma potência à sua actualidade é comprovada pelas modo como se articulam 
historicamente os conceitos de Cristandade e de Império. O fracasso da tentativa imperial de Carlos Magno 



 356 

 É naturalmente que, à “dualidade comunitária” do homem medieval, assiste a exis-

tência de duas leis e dois bens. O bonum commune da comunidade política não é a lei final, 

porque não exprime a razão do bem final, mas apenas a do bem natural entendido como 

realização comum. Mas esse bonum não se apresenta na conexão com uma ideia de sobe-

rania senão na medida em que se reporte à lei redentora de Cristo, que representa o bem 

regulado de acordo com a justiça divina, a que devem ordenar-se as leis da comunidade 

política. Na indiferença desta lei, esse bonum poderá constituir bons cidadãos, mas não 

bons seres humanos; já na conexão com ela, a participação na comunidade política é uma 

condição contributiva para o supremo bem individual — contributiva, posto que ainda não 

suficiente. No segundo livro do tratado De regimine principum, dedicado ao (e escrito a 

instâncias do) rei de Chipre,247 Tomás esclarece que a tarefa do supremo bem excede a 

relação com o bom ou mau governo, e é inalcançável pela autoridade política ou humana; 

posto que o homem não atinja a sua finalidade última (a possessão de Deus) pelo poder 

humano, mas sim in persona Christi, «assim a tarefa de o conduzir a essa finalidade não 

cabe ao humano, mas ao divino governo» (Reg., II, 3). A vida virtuosa dos povos e o bem 

comum natural, que as soberanias politicas e a lei humana devem encorajar e fomentar, 

não são ainda a realização plena de todas as possibilidades encerradas na lei enquanto tal.  

 Esta distinção é em especial visível no modo como, nas suas disputatio parisienses 

sobre as virtudes, trata a questão da justiça. Ali, o doctori angelis deixa claro que, de todas 

as virtudes cardinais (os «gonzos sobre os quais roda a porta que dá acesso à vida moral 

dos homens», i.e., as virtudes que, fiel à dispositio aristotélica, considera fundamentarem 

todas as outras), a justiça é a única que dirige um homem para o seu semelhante, não na 

                                                                                                                                             
e do projecto de criação da unidade europeia — i.e., dos povos cristãos — definiu com suficiente nitidez a 
coesão imperfeita entre a aspiração unitária, a que só a potência material, na sua qualificação religiosa, dava 
legitimidade, e a impossibilidade de superar as diferenças nacionais, isto é, a resistência de uma actualidade 
da política enquanto tal a deixar-se conter na potencialidade que lhe dá significado, isto é, a deixar-se inte-
grar no processo soteriológico. Mas na directa relação com a impossibilidade do Império está um reforço da 
sua noção substancial: a noção de uma unidade conferida pela participação numa cultura comum e referida 
ao projecto universalista da communitas christiana que, reunida em torno da Igreja, é o mesmo povo em 
todas as nações. É precisamente isso que, no contexto medieval, se exprime na instituição substitutiva de 
uma unidade do saber, positivada historicamente na ideia de um povo do saber, isto é, de uma Universidade. 
247  Tratado também conhecido por De regno, cuja conclusão é atribuída ao seu discípulo Tolomeu de 
Luca. 
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conexão com as suas emoções ou o seu habitus, mas apenas com «aquelas actividades que 

envolvem a partilha com os outros, como comprar e vender, e coisas assim».248 É certo 

que a ideia de um bonnum commune, que orienta a disposição política, não seria pensável 

para Tomás, como não era para Aristóteles, sem a virtude da justiça, pois que só por meio 

dela pode um ser humano separar-se do seu interesse próprio e dar aos outros de acordo 

com o que lhes é devido, abrindo assim a possibilidade da criação de uma coisa pública, 

regulada por um ultimum autónomo. Porém, na Summa, no apartado consagrado à discus-

são do melhor regime, em que integra um comentário ao que chama de Lei de Moisés (os 

mandamentos), e com referência explícita à Política de Aristóteles, Tomás adverte que só 

se tratará ali do melhor regime sob o ponto de vista do maximum humano. Sob este ponto 

de vista, qualquer regime — i.e., qualquer ordenamento político da virtude — será sempre 

racionalmente inferior à regimentalidade política infusa na Lei de Moisés, na medida em 

que não pode abranger aquele aspecto da justiça natural que ordena o humano para Deus, 

em especial no que ele subordina os outros aspectos da justiça natural que ordenam os 

seres humanos uns para os outros (STh., IaIIae q.98-105).  

5. A separação teológica das justiças e a sobreposição histórica dos esforços legalis-

tas para conciliar ou suprir essa separação — esforços quase sempre associados à lógica e 

à eficiência calculada de um poder temporal desejoso de expandir os seus limites —, cons-

titui uma das tensões que atravessam os debates sobre o poder e a sua legitimidade na Alta 

Idade Média. Reencontramos a marca da inconciliação na persistência histórica conjunta 

de dois conceitos discrepantes de subjectivação legal: o de cives e o de subditum. Estas 

duas designações não referem simplesmente um estatuto jurídico-legal: elas estabelecem, 

por um lado, uma relação às duas espécies de habitus que, ao mesmo tempo, distinguem e 

consagram: o natural e o da graça. Mas, sobretudo, estabelecem uma relação a leis distin-

tas: a lei enquanto favor, que subjectiviza o subditum segundo o modelo da Lei Mosaica 

(que é um dom de Deus); e a lei enquanto um direito, como algo não tanto concedido, mas 

como expressão de um reconhecimento, que subjectiviza o cives segundo o modelo da 

                                                
248  Disputed Questions on the Virtues, IV, a.1, resp. / ad.7; E. M. Atkins and Thomas Williams (eds.), 
Cambridge, 2005, p. 248-9. 
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cidadania romana. Esta mesma tensão encontra-se latente no próprio De regimine, talvez 

por via da sua dupla autoria e da mudança súbita de intelecção da lei e do político introdu-

zida por Tolomeu de Luca, que, baseando-se na distinção aristotélica entre “regime políti-

co” e “monarquia”, conclui o tratado com uma defesa do “político” como auto-governo 

cívico baseado na lei, colocando-se assim na proximidade ou na iminência do republica-

nismo cívico do Renascimento, isto é, do regime do cives.249  

 Foucault, no seu curso de 1977-78, intitulado Securité, territoire, population e con-

sagrado à genealogia da “governamentalidade” moderna, parece ignorar aquelas polarida-

des activas no Medievo político. No contexto da defesa da tese de que a actividade gover-

nativa do Estado moderno encontra a sua matriz no modelo eclesiástico do pastorato, esse 

governo das almas e do mundo — do mundo na medida em que é um governo das almas, 

a um tempo individualizante e totalizante, de omnis et singulatim —, e com apoio numa 

leitura do De Regimine..., Foucault devolve o unicum da política cristã e do governo que 

lhe corresponde sob a forma de um continuum: «se na continuidade ininterrupta do exercí-

cio da soberania, o soberano pode e deve governar, isso acontece na medida em que ele 

faz parte desse grande continuum que vai de Deus ao pai de família, passando pela nature-

za e pelos pastores. Quer dizer: não há ruptura. Este grande continuum da soberania e do 

governo não é outra coisa que a tradução, na ordem entre aspas “política”, daquele conti-

nuum entre Deus e os homens» (Foucault 2004: 239-40). Embora essencial, talvez, à pró-

pria noção de governo pastoral, a tese do continuum não parece porém capaz de esgotar a 

complexidade da praxis política medieval, cujas condições efectivas se unificam numa 

lógica da cisão e do confronto entre as posições universalistas epitomizadas pelo imperium 

e a ecclesia.250 Quando muito, pode ela dar conta de posições unilaterais que, apoiadas nas 

                                                
249  De resto, o “regime político” de Aristóteles é ali predicado como regime republicano e declarado 
superior à monarquia ou ao regime do principado, o que insinua já a ideia do soberano como governante 
sujeito ao império da lei. Para esta análise, cf. o esclarecido José Maria ROSALES, «De la Condición Politica 
Medieval: el paradigma político antes de la crisis», in Contrastes: Revista Interdisciplinar de Filosofia, vol. 
II, 1997, Málaga, pp. 255-275 
250  O que não retira qualquer valor à hipótese de que a governamentalidade moderna se plasma no mode-
lo pastoral. Mas isso parece dificilmente compaginável com a tese de que a ruptura do paradigma continuista 
será uma das consequências da crise de representação do mundo trazida pela revolução científica dos sécu-
los XVI e XVII, na medida em que essa crise comporta a evidência de que «Deus não rege o mundo senão 
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(já tardias) pretensões hierocráticas contra as soberanias seculares, informaram (e dilacera- 

ram) aquela praxis; vemos tais pretensões consumadas, por exemplo, já no século XIII, 

nas exigências de um Papado que reclamou para si o direito de instituir o poder laico, e 

cuja expressão paradigmática será a Bula Unam sanctam, de 1302, em que Bonifácio VIII, 

no contexto do feudo que o opõe a Filipe, o Belo, e recolhendo a doutrina expendida por 

Egídio Romano no seu tratado De ecclesiastica potestate, se socorre do emblema apostóli- 

co dos dois gládios para afirmar a dupla vocação do poder eclesiástico: «Um e outro glá-

dio estão na potestade da Igreja, a espiritual e a material. Mas este tem de brandir-se em 

favor da Igreja; aquele, pela própria Igreja. Um, pela mão do sacerdote, o outro pela mão 

do rei e dos soldados, embora sob indicação e consentimento do sacerdote. Todavia, é 

necessário que o gládio esteja sob o gládio e que a autoridade temporal se submeta à espi-

ritual.»251 A tese da omnia temporalia sub dominium, isto é, a tese de uma unicidade de 

poderes fundada sobre a supremacia do espiritual, a que Foucault chama continuum, pare-

ce aqui confirmada. Porém, seria excessivo atribuir-lhe um valor típico no conjunto das 

representações políticas do Medievo e, em todo o caso, ela só pôde emergir, precisamente, 

num contexto escolástico e num efeito de transposição analógica da unidade hierárquica 

do saber para a unidade hierárquica da comunidade cristã. O poder temporal, nesta pers-

pectiva, submeter-se-á ao poder espiritual na mesma medida em que as ciências naturais, 

por exemplo, estão submetidas à autoridade dos Evangelhos ou que os corpos estão sub-

metidos às almas. Do mesmo modo, o poder sobre os corpos cabe a quem tenha poder 

sobre as almas (na medida em que deles não estão separadas). Mas uma vez que, assim, o 

poder do continuum está fundamentado numa autoridade de conhecimento, a tese hiero-

                                                                                                                                             
por meio de leis gerais [...] — quer isto dizer o quê? Que Deus não governa o mundo. Não o governa sob o 
modo pastoral. Reina soberanamente no mundo por meio de princípios» (ibid.: 240). Mas o "reino por prin-
cípios" é reconhecido pelo menos desde os debates do helenismo cristão sobre a natureza da providência 
divina, cuja expressão no pensamento político medieval se formulará com a vox communis de que a comuni- 
cação do poder divino se ordena sob a forma de uma reflexão (por exemplo, no poder dos soberanos), tal 
como a luz solar se comunica à Lua.  
251  Tradução para Português em MOREIRA, BUGALLO, ALBUQUERQUE: 94-5 (aqui ligeiramente modifica- 
da). Sobre o contexto político-filosófico da Bula, cf. BURNS: 379-88. Para a crónica e o significado histórico 
da disputa que opõe o Papa ao soberano francês (os episódios relevantes integram um sequestro e julgamen-
to do Papa pelas forças francesas), vd. Felix ROCQUAIN, La Papauté au Moyen Âge. Études sur le Pouvoir 
Pontifical, Paris, 1881. 
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crática resigna-se a admitir a perspectiva de que o poder não procede directamente de 

Deus, mas sim do espiritual e enquanto que instituído por este, quer dizer, pelo Papa. Mas 

a defesa da originalidade espiritual do poder político só pôde traduzir-se em conceitos his-

tóricos por força, não de evidência teológica, mas da pretensão fundada sobre o que Hegel 

chamou a «interiorização [eclesiática] do poder temporal» (VPhG: IV. II, 283). Nisso, é o 

princípio essencial da dualidade de poderes — o da potestas e o da autorictas, o da eccle-

sia e do imperium — que se vê reiterado e mesmo preservado na forma em que a Patrística 

o havia comunicado à romanidade secular, sobretudo na perspectiva de uma manutenção 

da libertas ecclesiae, isto é, da independência absoluta do poder espiritual. É assim esta 

concepção paritária — de que as tentativas históricas de supremacia de um ou outro poder 

são casos especificados — que constitui essencialmente o Medievo político; e, de resto, na 

fase aguda da luta entre estes poderes, no século XIII, ora o tópico da paridade dos pode-

res, ora a supremacia da secularidade reclamada por reis e príncipes, com que se justifi-

cam os desafios seculares lançados ao poder papal (Burns: 348ss), ainda se fundamentam 

numa interpretação que deixa intocado a premissa absoluta da dualitas e da duplex vita, a 

dupla forma ou natureza atribuída ao homem na criação divina, a cada face da qual corres-

ponde o contexto colectivo de uma duplex civilitas a ser dirigida pelo gládio apropriado.252 

O conflito só pôde existir, por outro lado, na medida em que a ambos os poderes assistia a 

mesma ambição universalista: visavam ambos, em pretensão simétrica, a communitas uni-

versalis cristã, mas reclamavam para ela uma constituição diversa, ora jurisprudencial, ora 

providencial, i.e., assente ora no bem comum dos corpos, ora no bem comum das almas.   

 A ideia de um continuum teológico-político como modelo único da política cristã 

não parece assim recolher na luz devida a situação prática dessa política e, sobretudo, não 

permite compreender as condições que favoreceram o impacto político das obras de Aris-

tóteles. Tais condições remetem à situação concreta do exercício do poder na experiência 

medieval. A formulação sintética dessa situação pode ser encontrada no elegante estudo de 
                                                
252  Que Deus tenha desejado uma dupla jurisdição é validado por PAULO, que distingue o papel de cada 
uma: «esta não brande em vão o gládio, pois é ministério de Deus» (Rom. 13, 4); à outra «pertence o gládio 
do Espírito, que é o verbo de Deus» (Ef. 6, 17). Significa isto que Deus, sem recorrer a intermediários, 
confia o gládio competente ao seu ministro temporal e espera que este lhe dê o uso conforme à sua própria 
responsabilidade.   
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Ulmann, ocupado com a demonstração do modo como uma ambiguidade persistente no 

poder medieval abriu o terreno à impregnação aristotélica da praxis política e lhe garantiu 

efectividade. Segundo Ulmann, podemos observar, desde o século XI, o cruzamento e 

combinação na esfera política de duas estruturas distintas de poder: uma de tipo “descen-

dente”, cuja codificação foi confiada àqueles conceitos em que reconhecemos uma deter-

minação teológico-política, e outra caracterizada por uma distribuição “ascendente” do 

poder, que podemos dizer “espontânea” ou “orgânica”, em que se germinam aqueles ele-

mentos que hão-de desempenhar um papel decisivo na afirmação autonómica da sociedade 

civil (Ulmann 1965: 159-164). A coexistência de ambas as estruturas só residualmente é 

conflituosa; na verdade, elas vigoram em conexão com esferas de existência que subsistem 

numa relativa indiferença recíproca. Embora Ulmann não use esses termos, a distinção 

entre ambas as estruturas pode ser remetida à oposição entre soberania e governo. O poder 

“descendente”, consolidado em torno da questão da legitimação da função régia e, pode-

mos acrescentar, da codificação litúrgica do poder ou da representação jurídica do sistema 

de obrigações inerente à determinação da auctoritas do soberano, é omisso naquilo que 

hoje chamaríamos as práticas concretas de governo — por exemplo, a regulação da lavou-

ra e das colheitas, o abastecimento de água, a compensação de prejuízos, etc. — que, por 

toda a Europa, eram deixadas à regulação espontânea das comunidades e que as concep-

ções formalistas “descendentes”, que não “desciam” tanto, não podiam reconhecer na sua 

relação a uma dinâmica de poder. É neste sentido que se pode falar de uma função litúrgi-

ca da lei: no sentido em que ela é criada e administrada por um rei que não governa. É a 

corporeidade do rei que lhe confere a sua validade metafísica, é ela que assegura a unidade 

do domínio legal; mas a presença do rei no seu reino é difusa: e assim também a da lei que 

o seu corpo consubstancia (o rei, insistem os mitologemas políticos tardo-medievais de 

Chrétian de Troyes ou Thomas Malory, não age senão em sonhos). Esta presença difusa, 

de resto, é preenchida supletivamente, não sob a forma do mandato legal ou das figuras 

administrativas, mas da corporeidade das penalidades e dos castigos. O condenado, o 

supliciado, o criminoso são, neste sentido, o verdadeiro segundo corpo do rei, na medida 

em que a punição da carne e a respectiva exibição reiteram nos confins de todos os reinos 
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o estatuto encarnacionista da lei de que o rei é a mediação primeira. Mas a lei régia, ainda 

que na forma descrita, só penetra a realidade para aglutinar as formas de autoridade local e 

subordinada em que se exprime e em que, à semelhança da emanações do deus gnóstico, 

se perde e obscurece. Quanto a estas e às práticas “ascendentes” de auto-regulação que lhe 

são próprias, transportam já os germes do auto-governo em que, por exemplo, vieram a 

consolidar-se as aspirações republicanistas do Renascimento. Terá sido, em suma, o carác-

ter omisso ou difuso desta infraestrutura “governamentalista” na teologia política que pre-

parou a recepção do aristotelismo político no exterior das Escolas. Naturalmente, a fecun- 

didade dessa recepção foi propiciada por poderosos factores de desenvolvimento histórico: 

a percepção crescente de uma temporalidade urbana ou profana cujas contingências exce-

diam as possibilidades da lei “descendente” (o que sem dúvida terá favorecido a continui-

dade, senão a prevalência, do consuetudinarismo legal) e que se traduzia na alargamento 

de uma política do consenso, traduzida na proliferação de instituições como as guildas e as 

oficinas, nas práticas de governo electivo e mesmo na procura, sobretudo no norte da Itália, 

de comunidades políticas alargadas, como as ligas de cidades. Quanto à península itálica, 

está documentado o modo como, na passagem do século XI para o XII, um número de 

comunas, entre as quais Pisa, Bolonha, Florença e Siena, desafiando tanto o poder papal 

como a suserania imperial, procedeu à eleição de cônsules e os investiu com a autoridade 

judicial suprema, dando início ao processo que, pelos inícios do duocento, garantiria a 

aquisição pelas mais ricas comunidades da Lombardia e da Toscânia do estatuto de cida-

des repúblicanas independentes, com garantia constitucional de autonomia executiva e 

regime electivo.253 Mas mesmo as urbes italianas (i.e., as suas elites) tiveram de esperar a 

tradução latina de Aristóteles para obter os instrumentos que lhes permitissem conceptua-

lizar a sua liberdade e formular a ideologia cívica de que a sua anómala situação legal 

carecia. Neste sentido, de resto, pronuncia-se Rubinstein quando assinala que a Política de 

Aristóteles forneceu uma chave mestra para o novo mundo da política urbana e que 

«nenhum guia equivalente existira antes da redescoberta dos seus textos» (1982: 152-5). 

                                                
253  Para a história da cidade italiana e a modelização do estado moderno, as fontes insuperáveis continu- 
am a ser BURCKHARDT: 1-79 e BARON 1966: 3-78; cf. também SKINNER 2002: 1-39.  
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 3         Dante  

1.  Uma arqueologia da reintegração da política no mundo natural, isto é, da imanenti- 

zação da política, encontrará no tratado da Monarchia, que Dante compôs em princípios 

do século XIV, a instância que lhe permitirá abranger, nos seus modos de continuidade ou 

de ruptura, as projecções radiais que, partindo daquele núcleo temático, unem o medieva-

lismo e a primeira modernidade.254  

 É significativo que o amador de Beatriz, no enunciado das suas intenções, que visam 

reflectir a legitimidade do poder régio, cuide de explicitar que as suas preocupações lidam 

exclusivamente com «aquelas coisas que são medidas no tempo [quelle cose che sono nel 

tempo misurate]» (Dante: I, 2) — e não, por conseguinte, com o Além. Os esforços de 

Dante condensam-se em três teses principais. A primeira põe a questão de se determinar 

uma garantia de paz e justiça no mundo cristão. Essa garantia só é pensável no pressupos- 

to de uma unidade do mundo cristão; ora tal unidade só lhe pode ser concedida pela unifi-

cação do poder num único dirigente ou Monarca universal. A segunda tese afirma que esse 

monarca não carece de exemplo, uma vez que a providência divina já derramou outrora 

essa dignidade sobre o Imperador romano. Dante apressa-se a assinalar que essa distinção 

ocorreu logo na origem do Império, isto é, antes do surgimento do Cristianismo, e que o 

Monarca universal do Império Romano foi especificamente confirmado nesse papel quan-

do o Messias, em sinal do direito do Imperador a governar o mundo, escolheu nascer, 

viver, predicar e morrer na submissão à sua alta soberania. Isto significa (eis a terceira tese) 

que o governo universal único foi dado directamente por Deus a cada Imperador romano, 

sem necessitar de intermediação. Do mesmo modo, também a unificação do mundo cristão 

                                                
254  O Liber Monarchia terá passado incógnito até à coroação do primeiro Luís da Baviera, em 1328 — o 
livro foi terminado circa 1316 —, quando aquele soberano arregimentou o texto de Dante à sua disputa 
contra o Papado (segundo informa Boccaccio no Trattatello in Laude di Dante, apud Richard LANSING (ed.), 
The Dante Encyclopedia, Londres e Nova Iorque, 20108, p. 622). Por decreto cardinalício, cópias do livro 
foram apreendidas e queimadas publicamente, por heréticas, em 1329, embora nenhuma acusação de heresia 
(no caso, póstuma) tenha chegado a dar entrada na Curia Romana. O tratado só foi removido do index 
librorum prohibitorum em 1881.  
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na pessoa do novo Monarca universal não há-de carecer da intermediação do Papado, nem 

o seu poder necessita de ser exercido sob o controlo jurisdicional do vigário de Cristo.255  

 Na defesa desta última tese, em que se reconhecem já as intenções anti-hierocráticas 

que hão-de alimentar a tratadística política europeia por mais algumas décadas, Dante 

pouco acrescenta ao argumentário já conhecido da disputatio histórica.256 Mas a primeira 

tese, moderadamente mesclada de elementos proféticos,257 comporta aspectos inovadores, 

se não no conteúdo positivo, pelo menos no arsenal conceptual mobilizado. Introduz, por 

exemplo, o conceito de «intelecto possível» (inteletto possibile) (ibid.: I, 5), que corres-

ponde à noção de uma realização máxima das potencialidades do intelecto humano, que 

vão muito para além da sua realização actual. Ora, este possível humano é também uma 

criação de Deus; mas a criação do possível por Deus é impensável se não vier acompa- 

nhada do desígnio de o preencher. Porém, a plenitude do intelecto — a actualização, dese-

jada por Deus, do possível criado — não pode ser pensada, por sua vez, na desunião e na 

divisão (que nunca são para Dante puramente ontológicas, mas políticas) do género huma-

no. Ora, a unificação política da Humanidade pressupõe, como vimos, uma soberania úni- 

ca. Só uma humanidade monádica, que age como uma só, pode aspirar à plenitude do 

                                                
255  O problema de saber se o imperador universal é justo não preocupa Dante, na medida em que esse 
seu carácter está encerrado na atribuição formal: já que nada mais lhe resta conquistar, o Imperador univer-
sal é necessariamente destitído de cupiditas, ergo justo (ibid: I, 11).  
256  Dante retoma, por exemplo, o lugar-comum medieval das “duas luminárias” (o Sol e a Lua) que ale-
gorizam respectivamente o poder espiritual e o poder temporal, embora introduza uma modificação assinalá- 
vel. A Lua, afirma, não depende do Sol para existir, nem para emitir a sua luz (a sua virtú, como lhe chama) 
uma vez que, segundo afirma (interpretando erroneamente a aura lunar dos eclipses) ela tem uma luz própria. 
Tal como a Lua, de resto, o poder temporal deriva o seu ser e o seu poder directamente de Deus. Os defenso-
res da hegemonia hierocrática erram quando identificam a autoridade do Papa com a autoridade de Cristo, 
que recebeu ambos os poderes na forma do ouro e do incenso trazidos pelos Reis Magos: é que nenhum 
vicariato humano ou divino é equivalente ao da autoridade primária que o subordina (id.: III. 4).  
257  Mais patentes na Divina Comédia, em que o advento do Soberano Universal, cujo número é o 515 
(DVX, cinquecento, cinque e diece), é ali objecto de uma interpretação numerológica-escatológica (Purga-
torio, XXXIII, 43ss.). Esta dimensão da Comédia, a que se associa em particular a simbologia do cão Vestri, 
que lançará no abismo a loba da ganância (Inferno, I, 101), resiste ainda hoje a toda a interpretação: cf. E. R. 
CURTIUS, Literatura Europea y Edad Media Latina, México (DF), 19955, vol. II, XV, pp. 499ss.; R. 
GUÉNON, L’Ésoterisme de Dante, Paris, 1994.    
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«intelecto possível». Só enquanto una e, por conseguinte, como actualização máxima do 

intelecto, pode a humanidade assemelhar-se a Deus.258 

 Quando se obriga a pensar o acesso presente à unidade política humana, e em parti-

cular a sua semelhança com Deus, o émulo de Virgílio ensaia uma inflexão a que não é 

alheia a intenção que hoje chamaríamos de “antropológica”. Tal como o seu aristotelismo 

o leva a conceber Deus, não como Espírito ou Pai, mas apenas como a necessidade lógica 

de pararmos na pesquisa das causas naturais, i.e., como causa prima, primeiro motor e 

fonte necessária do real (mas ainda assim peça interior de um organismo que pode ser pen-

sado na sua destituição de transcendência), assim também no seu tratamento do mundo 

humano e dos agoras do tempo se manifesta a necessidade de formular a semelhança de 

Deus, isto é, uma antropologia e uma sociologia. Tal formulação é feita na observância de 

um modelo natural, ou seja, na forma de uma física. Considerada como domínio natural, 

uma física do político deverá poder deduzir-se apenas de princípios naturais.  

 Sem nos determos aqui nas especificações dessa física, e embora, no plano mais 

imediato, ela nada tenha a dizer à questão da liberdade humana, uma reconstituição da 

situação histórica do naturalismo de Dante teria de colocá-lo na confluência de um debate 
                                                
258  É legítimo ver na “potencialidade do intelecto” e na sua ligação à vocação política da humanidade a 
marca inequívoca da origem averroísta das ideias de Dante. Mas a ligação é originada numa passagem da 
Ética a Nicómaco (1097b 13-1098a 20) em que Aristóteles, em vista da determinação da felicidade e do bem 
humano, pergunta se existe tal coisa como uma função (ergon) própria do homem, pois «tal como para o 
tocador de flauta ou o escultor [...], como em geral para todos os que têm uma função determinada, o supre-
mo bem reside no desempenho da função, o mesmo se poderia pensar do homem. [...] [Mas] será possível 
que um carpinteiro ou um sapateiro tenham uma função e uma actividade a exercer e que o homem não a 
tenha?» Que os homens sejam seres que nenhuma operação própria pode preencher, seres, por conseguinte, 
de nenhum trabalho ou de pura potencialidade, é o que justificará a política — e neste aspecto, um dos mais 
significativos empreendimentos filosóficos do nosso tempo (não por acaso de outro italiano) pode ser quase 
inteiramente remetida a uma perplexidade suscitada por esta passagem de Aristóteles, e do poder condutor 
que ela retém na formulação de uma inoperositá do homem (cf. AGAMBEN 1996a: 141-2). Para Agamben, a 
superação das fracturas da política nihilista contemporânea — a subsumir na polaridade do princípio de 
soberania e da exceptuação da vida nua — envolve a noção de uma “forma de vida”, i.e., de uma vida que 
«não pode ser separada da sua forma, e na qual não é possível isolar tal coisa como uma vida nua». Uma vez 
que a “forma de vida” é aquela que «sempre retém o carácter de uma possibilidade» (ibid.: 3-4), no coração 
desse projecto está o conceito de potencialidade. A essência da potencialidade reside não na potência de 
fazer algo, mas naquilo que permanece precisamente como poter non, potência de não (fazer). (O carácter 
nihilista das fracturas políticas contemporâneas é devido justamente à alienação desta potencialidade.) 
Assim, a mais poderosa objecção ao princípio soberanista encontra-a Agamben na figura do inoperoso por 
excelência, o escrivão Bartleby, de Melville, que resiste a toda a possibilidade de decidir entre a potenciali- 
dade e a potencialidade de não (cf. Agamben, Bartleby, ou l’acte de la création, Paris, 1995).   
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já então vetusto. Com efeito, um dos pontos doutrinais reabertos com a recepção tomista 

de Aristóteles, como vimos, era o que interrogava a sociedade política do ponto de vista 

da sua determinação natural. A tradição agostinina deixara claro que nada mais há na soci-

edade do que a natureza individual do homem, que o Estado e a societas civilis não possu-

em uma natureza determinada. Por conseguinte, a compreensão da sociedade política, que 

é tão só o resultado da livre associação das naturezas individuais, é secundum antem a 

determinação destas últimas. O “político” (tal como o pensaríamos hoje) não poderia ser, 

sob este ponto de vista, uma essência natural, um dos degraus do ser na imensa hierarquia 

do universo. Já vimos que, se Adão não tivesse pecado, os homens teriam permanecido 

impolíticos, quer dizer, irmãos que viveriam em conjunto, sem necessitarem de príncipes, 

juízes ou polícias. Só o accidens do pecado os tornou carentes de associação política. De 

resto, o próprio humano individual, em si, não é tanto um grau imóvel do ser, como uma 

tensão, um movimento, uma inquietude feita de carência — um permanente não-repouso, 

esse filho terrível da natureza, para dizermos como Hölderlin — só apaziguada em Deus. 

Se o conhecedor das coisas do mundo, ponderando o homem, quisesse fixar-lhe uma 

essência, mais não encontraria que o puro mistério que jaz em toda a criatura. Para Dante, 

porém, que recebe este princípio de Aristóteles por via tomista, o umano é já um grau 

estável do ser, e possui, em congruência, essência e propriedades que permaneceriam 

intactas mesmo que nenhuma religião existisse. Ora, tanto no microcosmos da alma como 

no macrocosmos da associação política, essas propriedades constituem um reduto de for-

ças físicas que podem ser estudadas com os mesmos métodos empregues no conhecimento 

das esferas celestes e das formas materiais. Esta estabilidade ontológica do homem, ao 

mesmo tempo que, por fim, o disponibiliza epistemologicamente, parece obrigada a pagar 

o preço da redução, e até da negação, da sua originalidade; mas, na verdade, lança a condi-

ção (genealógica, diríamos) pela qual a interioridade do homem se torna apta à integração 

no campo do saber, ainda que o acesso a essa interioridade apareça aqui na forma de um 

aprofundamento ou exploração do modelo natural. Mas essa entrega do homem interior à 

física representa já o ponto de sustentação do que hoje chamaríamos “salto antropológico”. 

Neste aspecto, é certamente uma marca das contradições que sulcaram a reinscrição do 
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aristotelismo na cultura erudita europeia que a interioridade tenha entrado na política 

sobre o fundo da natureza necessária da associação política, i.e., da expurgação da liberda- 

de do seio do sujeito substancial e da sua integração na máquina física do mundo.  

 Mas o texto de Dante, cuja latitude discrepa superiormente do lugar obscuro que lhe 

reserva a história do pensamento, parece subentender esta objecção e reintroduz a questão 

da liberdade sem se desfazer da sua premissa inibitória. É que a redescoberta da humani-

dade enquanto física primária, enquanto acidente de forças diversas e inclinações que coli-

dem, não é, no entanto, congratulatória. Por alguma razão, não se adapta docilmente o 

homem aos quadros metafísicos construídos pelos teólogos. É a sua rebeldia a esses qua-

dros sábios que pressiona a investigação das forças que nele agem verdadeiramente. A 

questão de quais os resultados presumíveis dessa pesquisa não oferece a Dante a mínima 

dúvida: o homem é uma coisa má, uma coisa que calcula e maquina; por isso se deve 

conduzi-lo como quem dirige um cavalo: pela brida. Só esta compreensão verdadeira de 

que a sua liberdade específica é, ao mesmo tempo, uma história do mal, suprimirá a sua 

rebeldia e fornecerá o princípio que permite guiá-lo. Nessa compreensão, está envolvida 

uma objectivação da interioridade do homem; sem uma tal objectivação, nenhuma política 

é possível. Porém, como conclui Dante, o «interior» só é revelado com o concurso da inte-

ligência e do coração. A natureza (simultaneamente, o mal e a liberdade) só é penetrada 

pela porta da simpatia.        

 Examinemos agora a segunda das três teses do tratado, a mais original e contundente. 

A sua giusta intelligenza exige que a coloquemos na devida amplitude teológica, uma vez 

que a sua cláusula fundamental remete para a questão da remissão do pecado. É certo que 

o pecado de Adão não teria sido expiado e redimido se o Cristo não tivesse nascido; mas é 

significativo, sugere Dante, que ele tenha nascido e morrido numa configuração específica 

de direito: o Império Romano. Deus bem poderia ter desejado tornar-se homem para redi-

mir os homens, mas o seu desejo seria gratuito se não tivesse feito de si mesmo suddito 

dell’ impero. Do ponto de vista da redenção, teria sido necessário, primeiro, que Roma 

tivesse estabelecido o seu domínio sobre toda a terra; sem isso, o Messias não teria podido 

operar a sua obra redentora. Para expiar os pecados da humanidade, foi necessário que o 
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Unigénito se fizesse condenar por um poder que representasse todos os homens. É nesta 

sua essência providencialista que o Império tem de ser compreendido.259 Pilatos julgou o 

Cristo em nome de César, mas César governava o género humano. Só assim o Cristo pôde 

sê-lo. Não há aqui lugar, dir-se-ia, à divisão de propriedade entre César e Deus e o adágio 

famoso perde o seu sentido; do mesmo modo, a glória de Eneias, como pai de Roma, é 

equivalente à glória do Cristo, como salvador dos homens: ambas as glórias concorrem na 

mesma teleologia. O significado de tudo isto não se presta a equívocos e resume-se à tese 

inflamatória de que o Cristianismo se encontra geneticamente enfeudado a um sistema 

político, de que a obra imensa da redenção humana está na directa dependência de uma 

legitimidade política. Só a universalidade de factu do poder tornou possível a obra reden-

tora, tal como, de resto, só a monarquia universal será garantia de manifestação teofânica, 

embora esta já não pareça apelar à dimensão soteriológica, mas sim a uma semelhança 

terrestre com Deus, realizada sob a forma da unificação do corpo político e da actuali-

zação do “intelecto possível”.260  

 

 4  Maquiavel, ou da libertação dos Príncipes 

1. Dois devotos leitores de Dante terão tido a ocasião de identificar no Liber Monar-

chia a incipiência de ideias que ficariam para sempre associadas aos seus nomes.261 Assim, 

                                                
259  «Desconcertava-me [mi maravigliavo] então que o povo romano, sem qualquer resistência, do círculo 
da terra houvesse obtido o senhorio [fusse prefetto], quando, atento tão só à superfície, me parecia que, não 
por razão, mas pela força das armas, tinha ele alcançado tal supremacia. Mas depois que tive os fundamentos 
mais bem examinados e, por signos eficazes [efficaci segni], melhor conhecimento de que este fosse traba-
lho da Divina Providência, cessou o desconcerto (...)» (id.: II. 1).  
260  MAQUIAVEL, nos Discursos Sobre a Primeira Década de Tito Lívio, situará este enfeudamento do 
Cristianismo a Roma numa perspectiva já inóspita para todo o providencialismo. Na vitória esmagadora de 
Roma sobre os povos da Antiguidade percebe Maquiavel a razão pela qual o Cristianismo (la setta Cristia 
na) se infiltrou no coração desses povos e, por fim, no dos Romanos: é que a sujeição a Roma de tal modo 
exauriu nos seus corações o amor pela liberdade que os tornou receptivos às lisonjas do contemptus mundi e 
do paraíso, inimigas dos valores de um verdadeiro vivere civile (Disc., II, 156ss.). (Extrairemos as conse-
quências desta observação mais adiante.) 
261  O ponto a que Pico Della Mirandola era un «studioso di Dante» é objecto da análise de Giovanni 
SEMPRINI, Giovanni Pico della Mirandola, la fenice degli ingegni, Todi, 1921, p. 289ss. Por sua vez, 
MAQUIAVEL cita nos Discorsi... (I, 53) o tratado do seu “admirado Dante”, de quem, de resto, recolhe o 
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é a tese do “intelecto possível” que, com toda a evidência, reaparece na Oração, na forma 

amplificada do antropológico como pura potencialidade, embora as preocupações de Pico 

Della Mirandola, nesse texto, o dispensem de reiterar a dependência, essencial para Dante, 

entre o preenchimento dos possíveis humanos e a realização da unidade política, que o 

peregrino do além encara sob a forma de uma “monarquia universal”. A explicitação dessa 

conexão essencial e mesmo a sua elevação a princípio fundador da prática política consti-

tuiria o dote de outro florentino. Já acima nos referimos à natureza dessa elevação, que 

herda de Dante e de Mirandola um homem para o qual tudo é possível, uma vez que nada 

é por natureza. Só em Maquiavel, com efeito, esta condição se revelerá como o pressupos-

to crucial do que então chamámos a plasticidade do humano, a condição de uma antropo-

logia do governo e da ligação da vida à política que, em Maquiavel, significa (como um já 

velho hábito nos leva a dizer) a abertura de uma força histórica de desenvolvimento impa-

rável, já então pressuposta sob o nome de Modernidade.  

 Dizemos “velho hábito” porque, na interpretação de Maquiavel, já não é lícito omitir 

aquela ligação essencial que a teoria política do florentino, nos seus aspectos formadores e 

inaugurais, parece manter com a percepção de uma diferença moderna, ali instituída na 

sua perfeita expressão original e já definida nos elementos de constrangimento que assis-

tem a todo o momento genético. Ainda quando, numa obra que fez escola (Pocock 1974), 

lhe seja retirado ou mitigado esse privilégio e Maquiavel se veja incluído numa continui-

dade do republicanismo retrogradada à Roma republicana e cumulada nos “pais” fundado- 

res americanos (o que, sem dúvida, se mostra menos apto a justificar a especificidade do 

americanismo do que a sua posteridade imperial), é ainda sob o prisma do fundacionismo 

estatal moderno que a mediação do florentino, como momento reactivador ou legitimador, 

é percebida. Mas o modo como essa lógica captura e organiza a obra de Maquiavel não 

parece submeter-se sem dificuldade a interpretações modelares. O modo como, da particu-

laridade dessa obra, solidariamente, ressalta a diferença constitutiva dos novos tempos 

parece mais satisfatoriamente captado na interpretação clássica de Leo Strauss, que a tese 

de Pocock desafia ou provoca. Para Strauss, Maquiavel representa a originalidade do 

                                                                                                                                             
impulso para redigir O Príncipe (cf. “Lettre à Vettori, 15 Dec. 1513”, in Lettere, Milão, 1961, p. 304).  
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moderno: é nele que o moderno emerge de modo transparente na verdade do seu projecto, 

i.e., enquanto rejeição do projecto político clássico (Strauss 1953). É ainda a premissa 

fundacionista que unifica a interpretação centrada no chamado “realismo” maquiavelista e 

a posição de autores como Strauss (1977), Manent (1987) ou Lefort (1972), quando defen-

dem que, a partir de certa altura, a história política e o pensamento político se tornam 

indiscerníveis; do ponto de vista da sua determinação recíproca, a mutação e evolução da 

práctica política deveria ser entendida modernamente como o domínio projectado de um 

conjunto de experimenta teóricos, como coisa essencialmente deliberada e construída — o 

que permite recolher o sentido de uma “era de revoluções”, por exemplo —, ao passo que 

o pensamento político, renunciando ao teor contemplativo próprio da filosofia política 

clássica e às tentativas de legitimação ontológica do devir político, passa a enraízar-se nas 

instâncias da política “real” para extraír delas a legitimação das suas concepções ordena-

doras (transformado-se naquilo que mais tarde veio a chamar-se “metapolítica”).262 

 Foi decerto a confluência moderna de pensamento e ”instância real” que optimizou 

aquelas concepções instrumentalizantes que elevaram a estatuto “político” a actividade 

dos “secretários” doutrinais, o epítome dos quais é Maquiavel. Secretários de quem? De 

homens de acção que aspiram a ser príncipes: aqueles mesmos «honourable men» com 

que o ductus subtilis de Marco António, na tragédia de Shakespeare, refere os conspirado-

res que apunhalaram César (Julius Cæsar, III. 2). São eles que, por assim dizer, inaugu-

ram o experimentum, e também o seu cognato inevitável: o cosmos recluso e não mapeá-

vel dos seus momentos tácitos, os corredores e gabinetes que formam as encruzilhadas do 

experimentum e em que se exilam duradouramente o mysterium e o arcana dominationis 

da soberania medieval, o pulsar de um poder que solicita aquela insondável relação que só 

se tem com os vícios e inclinações perversas, o protocolo da sugestão, a vigilância dos 

                                                
262  Este pressuposto estatuto inédito da teoria, na medida da sua conexão à praxis política, tem a implica-
ção de que a teoria se reconheça perante si mesma no seu valor fundacional, o qual, perante o excesso da 
política (o seu incontrolado), terá de entender-se como fundacionismo sempre insatisfeito ou inacabado. 
Esse incontrolado, esse falha da conformação deliberacional e, se quisermos, consciente, do mundo político 
moderno, conformação querida e posta em obra pelas “ideias”, é talvez o que se fará sentir na necessidade 
de formular autonomamente as ciências do homem, como expressão sintomática de uma relação traumática 
do político a si mesmo e à sua imperfeição. 
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implícitos, o mecanismo preciso da intriga a que só a imagem do teatro pode dar figuração 

adequada — tudo isso que terá o seu apogeu na “grande política” do Barroco, mas que 

voltará reforçado no século XX, com a sua invenção institucional das soberanias alargadas 

e proto-federalistas ou da “acção concertada” com os bancos “centrais” e o poder econó-

mico. Para estas figuras, foi criada a expressão “Razão de Estado”, pois de outra fonte não 

poderia o Estado fazer brotar a sua semelhança com o labores de conciliação ou de con-

fronto próprios do logos. A decifração dessa fonte, quando não, simplesmente, a sua 

manutenção e diversificação, é aquilo que, em meios académicos liberais, para os quais a 

noção de um interesse comum é tangível e objectivável, veio a ganhar o intrigante nome 

de “ciência política”. Conceder-se-á que este híbrido terminológico está inteiramente ante- 

cipado e codificado em Maquiavel. É por essa razão que o florentino não se deixa abran-

ger na (por outro lado muito duvidosa) injunção de Marx, quando limita as possibilidades 

do filósofo a duas: ou interpretar o mundo ou transformá-lo. Ao secretário dos honourable 

men não poderia esta injunção apanhar desprevenido, posto que há muito se encontra já a 

fazer as duas coisas. Nesse aspecto, o secretário, quando se põe a escrever, já perdeu a 

inocência que o filósofo, como Marx o percebe, ainda preserva, e, por isso, lê-lo represen-

ta para o filósofo aquela mesma função corruptora que Marx aconselhava ou urgia. Con-

siste essa corrupção em que o filósofo não pode aprender em Maquiavel senão aquilo que 

ele ensina ao Príncipe; e aquilo que ele ensina ao Príncipe não é senão a revolução perma-

nente. Desde então, os príncipes não esqueceriam a lição — e essa didascália, coadjuvada 

hoje pela revolução permanente de engenheiros e financeiros, não significaria apenas a 

derrota de Marx, mas a própria apoteose da finalização “política” do moderno.263 

                                                
263  Este carácter ressoa claramente na oitava das Teses Sobre a Filosofia da História, de Benjamin: «A 
tradição dos oprimidos ensina-nos que o estado de excepção em que vivemos não é a excepção, mas a regra. 
É necessário adoptarmos uma filosofia da história compatível com esta percepção. Tornar-se-á claro, então, 
que é nossa tarefa a criação de um estado de excepção autêntico [...]» (in Œuvres III, Paris, p. 433) Trata-se 
de uma expansão da tese já desenvolvida na Origem do Drama Lutuoso Alemão: que, no Barroco, o estado 
de excepção é impossível pela razão de que existe permanentemente, como um estado perpétuo de ausência 
de lei (continuado até ao presente): nada é excepcional porque tudo o é. A incapacidade de decidir do sobe-
rano é a incapaciade de encontrar um caminho para uma transcen-dência que sirva de eixo exterior à melan-
colia de uma história dispersa e sem escatologia. É aqui que emerge a figura do intriguista, cujas acções 
preenchem de modo “estocástico” o estado de excepção permanente, e cuja contrapartida é a charada da 
alegoria, que transforma a realidade na máscara de uma contínua mudança sem substância.  
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2. O “real” conotado no “realismo” político maquiavélico tem um domínio muito con-

creto: trata-se da unidade política a que corresponde a cidade italiana. Essa unidade apre-

senta-se já no seu prototipismo moderno na medida em que emerge na indiferença ou 

rejeição de todas as formas herdadas de universalismo político. A cidade italiana é um 

mundo heteróclito cujo significado é impossível de domesticar numa representação unifi-

cada, e a que nem a memória ainda viva do universalismo romano (sob a forma, por exem-

plo, do direito civil) pode fornecer a representação adequada. Ainda que as cidades do 

Renascimento se tenham reconhecido nessa memória viva, e ainda que a tensão de um 

universalismo nacional ou romano represente uma linha agregadora na dispersão da sua 

experiência, na sua história parecem sempre mais fortes as forças desagregadoras e centrí-

fugas que, na prova histórica das alianças per-juradas, das rivalidades inapaziguáveis, das 

guerras, das infâmias e das depradações interiores e exteriores, isola cada cidade numa 

insularidade em que todas as represen-tações se entrecruzam e colidem, que é a forma pela 

qual o sincretismo de Ezra Pound capta a aparição do novum renascentista:  

And as after the form, the shadow, 
noble forms, lacking life, that bolge, that valley 
the dead words keeping form 
and the cry: Civus Romanus. 
The clear air, dark, dark, 
the dead concepts, never the solid, the blood rite, 
the vanity of Ferrara [...] 264  

Por que razão se pode falar de uma vaidade de Ferrara? Sob a forma dessa vaidade se 

exprime esse protofenómeno único da vida dos homens, já muitas vezes glosado, que é a 

emergência da alma de uma cidade. “Alma” significa: a aquisição, sobre o eterno mistério 

dos seus fundamentos, de uma história interna. Algures no tempo, à casa particular, ao 

mercado e à praça, agregou-se o cais, a oficina, a ponte e a catedral; de um modo tácito, o 

lastro de um idioma único e industrioso, semi-consciente de si, foi-se revelando a si mes-

mo, sob exigências únicas mas compartilhadas, no fazer, no desgaste e no refazer das for-

mas colectivas. De repente, pôde dizer-se: o céu de Ferrara ou o céu de Veneza (porque 

                                                
264  Ezra POUND, The Cantos/ Cantares Completos, XXV, Madrid, 1994, bil., p. 468. 



 373 

eles são distintos). O elemento discriminador assume uma posição determinada a partir do 

trabalho da história interna e, a partir desta, do significado territorial e estratégico da cida-

de, como centro de possessões adquiridas no trabalho e na guerra. A vaidade de Florença 

ou de Veneza, mas com mais razão a de Ferrara, «a primeira cidade verdadeiramente 

moderna da Europa» (Burkhardt: 31), está em que, nessa parte da Europa, a história se 

bifurca e as aspirações universalistas são despojadas do seu poder fecundador. Mas nenhu-

ma nota de particularismo pode retirar à vaidade de Ferrara o seu significado universal, na 

medida em que a continuidade intuitiva da experiência urbana, a centralização e a intensi-

ficação da actividade das instituições abrem aquela ubiquidade que Simmel designou 

como “uma maravilhosa fusão de localização e supralocalização”.265 Dizer que nas cida-

des do Renascimento italiano as soberanias modernas encontram o seu princípio constitu-

tivo é a falsa novidade que exige ser compreendida na sua dimensão ampla: que a afirma-

ção dessas soberanias pressupõe aquela ubiquidade. A tal afirmação correspondem, por 

exemplo, as noções reemergentes (as dead words) de civis e de populum, de súbito reem-

possadas, não do seu sentido original romano, mas do sentido que lhes advém da resistên-

cia identitária de todas as cidades italianas àquelas exigências com que a polis grega ou a 

Roma republicana nunca se confrontou — queremos dizer, a resistência às reivindica- 

ções políticas das formas de universalismo herdadas da Idade Média: a igreja e o império, 

a romanidade e a cristandade. O populum e o civis de Ferrara, Florença ou Sienna emer-

gem no exterior das categorias universalistas como marcadores históricos de uma lógica 

da exclusão em que a constituição da unidade política está agora cimentada. A soberania 

deixa de ser simplesmente o atributo real; ela afirma-se pelo que exclui: é agora a expres-

são de um particularismo que se subtrai ao sistema de propriedade dos corpos, dos bens e 

do chão que se entende como soberania do mundo, seja a do Papa, seja a do Monarca. O 

“republicanismo” é, sob este aspecto, a afirmação de um momento particular na eternidade 

hierárquica do universo e, por isso, uma abertura da experiência de “supralocalização” 

cuja expressão é a “vaidade” da cultura. Na “cultura”, que, na sua coesão empírica com a 

vida da cidade, terá ainda de aguardar três séculos para ser conceptualmente individuali- 

                                                
265  Georg SIMMEL, “Espacio y Sociedad”, in Sociologia (vol. 2), Madrid, 1991, p. 669. 
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zada do comércio e da acumulação de capital, projecta-se o universalismo substitutivo, 

próprio dessa deslocalização súbita da cidade em relação ao universo. A vanitas de toda a 

cultura consiste em que nela, a cidade, literalmente, se auto-retrata: faz pintar os seus líde-

res, em sonetos imortaliza as suas beldades; resgata, pela pena de Ariosto ou de Tasso, as 

suas famílias e as suas mortes eminentes das suas vidas consubstanciais, ou perpetua os 

prelados, ricos comerciantes e condottieri que elas geraram, no seu poder e ligação ao 

destino comum. A arte forma o sistema de uma vizinhança global. Nesta duplicação de si 

mesma, projecta-se uma pulsão substitutiva e magnificadora que é, para cada cidade, uma 

concreção de Roma, ali, precisamente, onde Roma não advirá. Nesse sentido, a soberania 

da cidade, como unidade política orgânica, mobiliza uma síntese de que os universalismos 

medievais prescindiam ou com que não puderam sonhar: a síntese que aprisiona a viabili- 

dade da vida substancial ao bem eminentemente político da independência. Toda a cidade 

italiana vive a ambiguidade permanente de ter a sua independência em risco e de, ao mes-

mo tempo, participar no mito da aeternitas Romae, ser o centro potencial de um Império 

Romano.266 Essa ambiguidade é-lhe comunicada pela própria ubiquidade da vida urbana: 

Roma é o símbolo que se realiza pela hipertrofia cultural de cada uma dessas cidades, na 

medida em que, desse modo, cada uma se estende ao largo dos muitos destinos e aventu-

ras de que é o assento. É a essa dialéctica de internalidade e exterioridade, de particularis- 

mo cultural e de exclusão soberana que o populum e o civis devem o seu significado polí-

tico. É esta sua condição que se comunicará à ordem jurídica moderna, se a entendermos 

como o sistema de ordenamento das exclusões legítimas pelas quais cada parte da terra é 

dotada de um significado consagrado numa soberania territorial. E é, com efeito, na    

                                                
266  Comum na interpretação de Maquiavel é ver todo o empreendimento dos Discorsi percorrido pela 
esperança de que compreender as causas do êxito de Roma poderá levar a repeti-lo. Teremos ocasião de 
impugnar esta percepção, o que significa que, neste particular, Maquiavel discrepa singularmente do modelo 
de Romanidade infuso na história inicial das cidades italianas. Nele, a discussão de Roma visa o conheci-
mento de como obter ou atingir as grandes coisas e, uma vez que estas só se atingem em condições de liber-
dade, a discussão tem de englobar as condições de independência e auto-governo das cidades (ou repúblicas). 
Cf. Disc. I. 2. (cf. infra, §4). Cf. a conhecida tese de H. Baron, que articula os valores emergentes do repub-
licanismo italiano e do que chama “humanismo cívico” (noção em que se articulam o cultivo da virtude indi-
vidual, a participação política e a prosperidade da cidade republicana) com «um novo tipo de pensamento 
histórico» que libertou a concepção de Roma das suas associações teológicas ou universalistas e favoreceu 
uma nova apreciação da república romana feita a expensas do Império romano (BARON 1998 I: 195ss). 
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rejeição das categorias universalistas da cristandade ou da romanidade imperial que o 

direito internacional moderno, dito, justificadamente, das gentes, formará os seus concei-

tos constitutivos, todos eles devedores da pluralidade, do contraste e da luz individuadora 

que por toda a parte despontam na península itálica para pôrem em movimento o caudal da 

história moderna.267  

 É sobre este pano de fundo que urge compreender o realismo maquiavélico ou, para 

melhor dizer, o seu fundacionismo permanente: ele exprime, antes de mais, o anti-univer-

salismo próprio do estado urbano, mas também, em moção paralela, a modificação das 

condições que permitem afirmar a radicalidade antropológica do político. É nesse contexto 

que toma lugar a rejeição do projecto político clássico, seja em termos absolutos, seja na 

forma mediada do aristotelismo renascentista com que o “político” ainda pôde ser pensado, 

por exemplo, em Dante, Ficino e em todos os pensadores que proclamaram a autonomia 

da cidade política ou da comunidade natural no exterior das categorias cristãs. O político 

era, para esses pensadores, o que se abria onde cessava a teologia; e a profanidade encon-

trava em Aristóteles a luz justa que a devolvia à dinâmica de bens e de finalidades que lhe 

eram próprias. Mas era também banhada desta luz que a teologia captava o mundo natural 

e, em especial, a vida humana enquanto articulada ao poder, o que, por certo, dava teste-

munho da perigosa inclinação do Bem aristotélico a deixar-se capturar pelo Bem divino e 

pela lógica do universalismo eclesiástico. É como consciência desta aptidão que a disputa 

apropriativa de Aristóteles, que articula a primeira teoria político do Renascimento, logo 

se abisma na percepção de que o Estagirita não era apto a socorrer incontestavelmente 

aqueles que desejavam estabelecer a autonomia da cidade profana. A contestação final de 

                                                
267  Trazendo à superfície um inconsciente das considerações precedentes, pensamos nas vaidades das 
novas Ferraras: Xangai, São Paulo, Tóquio, Los Angeles, Khrungthep (Bangkok)..., os pontos brilhantes na 
experiência de colapso dos universalismos. Mas essas cidades já sem nação, já unidades informacionais na 
sinalização do espaço extra-terrestre (e, portanto, perturbações da entrópica noite criacionista) erguem-se ali 
onde a perda de contacto com os universalismos coincide com a máxima realização da universalidade. Não 
se trata, porém, do c’est partout comme ici leibniziano (a menos que nos tolde a doença infantil do optimis-
mo). Essa universalidade é, em cada um daqueles locais, a máxima aglomeração, heteróclita e puramente 
quantitativa, de diferenças (de outro modo invisíveis). (Esse significado não nos parece ainda recolhido nas 
análises de Massimo CACCIARI, quando pôe a experiência das cidades pós-metropolitanas sob a óptica do 
espaço como obstaculização e de uma redução fenomenológica do tempo urbano ao Evento. Cf. La Cittá, 
Verruchio, 20094, pp. 53ss. 
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Aristóteles aparece assim na coesão com a contestação persistente do universalismo roma-

no. A síntese intelectual que atrai esta rejeição unitária será a que ordena as categorias do 

pensamento político a uma ideia reguladora do Bem. A destruição desta ideia (e a liberta-

ção da teoria política do seu impasse romano-cristão) é o papel reservado a Maquiavel. 

Mas essa libertação, feita a expensas de uma ideia de universalidade, não significa mais 

que o encerramento do epos histórico, i.e., da História como inserção ética de uma globali-

dade de destino, e a entrega deste último ao agente livre e solitário, o homem que, pertur-

bando o confinamento mimético que assiste à epopeia histórica (a que o florentino chama-

rá fortuna) e desencadeia por si o destino da Vontade — o homem, numa palavra, que faz 

política: o príncipe.  

3. A questão política aristotélica é, essencialmente, a da determinação da vida livre da 

cidade, a bios politikos, enquanto oposta à vida do oikos, a vida natural submetida à neces-

sidade.268  Essa determinação está presa na esfera ontológica: «Formada a princípio para 

preservar a vida, a cidade subsiste para assegurar a vida boa» (Aristóteles, Pol., 1252b 30). 

É o Bem que gera a politicidade da vida. Viver segundo o Bem é o fim supremo, quer da 

comunidade, quer de cada homem. Naturalmente, o viver «segundo o Bem» põe o proble-

ma dos meios a ele conducentes. Esses meios, melhor, a respectiva tradução numa ordem 

política ideal, é o objecto primeiro da filosofia política clássica, cuja tarefa principal é uma 

«crítica dos meios» capazes de reproduzirem na norma positiva da polis as exigências do 

direito ou justiça natural, conformando, deste modo, a ordem política à ordem da natureza. 

É dentro da polis que aos homens lhes é dado tender para a perfeição da sua forma. O 

padrão desta perfeição é fornecido pela natureza e totalmente independente da vontade 

humana. Por isso, o melhor regime é o que conforma o homem ao lugar que lhe é devido 

por natureza, mas que ele não originou; e são esses mesmo limites da natureza humana 

que não está no poder da polis modificar ou ultrapassar. Daí a absoluta coincidência na 

ética clássica entre virtude e moderação: o viver bem está fundado na aceitação prudencial 

                                                
268  A diferença entre o senhor da casa e o soberano, entre o oikos e o nomos, não é apenas de grau: «Não 
pensam bem os que julgam que as funções de um governante, de um rei, de um senhor de uma casa (...) são 
uma e a mesma coisa (...); pois imaginam que essas diversas formas de autoridade apenas diferem no maior 
ou menor número de subordinados, mas não na qualidade» (Pol., 1252a 5-10). 
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(phronética) dos limites impostos pela natureza. A inscrição política do indivíduo é assim, 

verdadeiramente, a sua inscrição na escala ontológica da perfeição. É por essa razão que 

nem todo o regime é adequado a toda a cidade. A cidade, como vimos, define-se por uma 

disposição natural a que se deve conformar o regime que se propõe ordená-la. Isso signifi- 

ca que a realização da finalidade da polis está presa das disposições naturais de que é cons- 

tituída, da sua personalidade ética: os homens podem ser corruptos, a virtude pode escas-

sear, alguns podem ter nascido escravos. É assim que a realização do viver bem (e, assim, 

a cidade virtuosa) tem que ser entendida segundo um critério de acordo ou conveni-ência 

com a disposição natural dos que a ele aspiram. Isto significa que o governo da virtude 

está numa relação à vida como o acto à potência ou, para usar uma terminologia que será 

crucial para Maquiavel (e para a Modernidade), a virtude, na doçura da luz helénica, está 

ainda inscrita na potencialidade da fortuna.  

 O principado maquiavélico assenta em fundamentos distintos. Em primeiro lugar, 

distingue-se ele por emanar de novas premissas antropológicas, através das quais se vê à 

saciedade o condicionamento primitivo da vida social. A lunga esperienza delle cose 

moderne (Maquiavel, Princ.(Ded.): 32), de que se reclama o instrutor de príncipes, mostra, 

com efeito, que a vida social é o tecido contingente atravessado pela concorrência e pela 

hostilidade dos interesses, constituído por indivíduos ocupados ou comprometidos numa 

luta perpétua pela sobrevivência. Trata-se da física livre das paixões dos homens: o seu 

desejo de propriedade, o anelo da glória, as inimizades inconstantes, as fidelidades venais, 

a fixação de objectivos que necessitam de manter escondidos se os quiserem ver realiza-

dos, tudo isso que permanecerá «forse mentre gli uomini saranno uomini, cioè diavoli in 

carne».269 Pensar a política é dar resposta a esta condição de facto, maxime fornecer os 

recursos estruturais que permitem o exercício eficaz do poder. Esses recursos são mera-

mente instrumentais; expendem uma filosofia do poder como conspiração e técnica de 

golpe de estado. Dada a condicionante primitiva da vida social, é possível, e às vezes dese- 

jável, assassinar um adversário, enganar o próximo, preservar o poder por todos os meios: 

                                                
269  Giacommo LEOPARDI, “Per la novella Senofonte e Machiavello”, in Operette Morali, Turim, Einaudi, 
1974 [1836], p. 274.   
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«se os homens fossem todos bons, este preceito não seria bom, mas, como eles são maus e 

não mantêm a [palavra] que te deram, tu, do mesmo modo, não deves manter a que lhes 

deste» (Princ., XVIII, 223). O mal, ao que parece, dessedenta-se no seio da sociedade 

política, e saberá o Príncipe que o seu poder se exerce sobre uma matéria corrupta: «Por-

que dos homens pode dizer-se isto em geral: que são ingratos, volúveis, simuladores e 

dissimulados, avessos ao perigo e ávidos de ganho. E enquanto trabalhas para o seu bem, 

são todos teus, oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos, quando a necessidade é 

remota; mas quando ela te cerca, viram-se contra ti» (ibid.: XVII, 214). Nada permanece 

no modo substancial, e mesmo o mal e o bem são variáveis cujo preenchimento depende, 

não da moralidade, nem do carácter, mas da instituição política no seu cálculo estratégico. 

É o sucesso do Príncipe, por exemplo, que gera a ocasião da fundação do direito: «aquele 

que deixa aquilo que se faz por aquilo que deveria fazer-se, aprende mais a perder-se que a 

salvar-se (...) Daí ser necessário a um príncipe, para poder preservar-se, aprender a poder 

não ser bom [a potere essere non buono]» (XV, 197).270  

  A técnica do Príncipe, a que Maquiavel chama virtú, enfrenta-se portanto com uma 

condição de natureza, a que ele chama fortuna. Este último conceito já comparece destituí-

do de toda a ganga providencialista, "celeste" ou cosmológica que porventura o capturara 

antes. Ele refere apenas a física “sublunar” da interioridade humana: por exemplo, a pai-

xão pela desobediência e outros humores adversos às intenções do Príncipe. Trata-se das 

forças desligadas e insubmetidas que andam à solta pela cidade, à espera da virtú astuciosa 

e vencedora que as morigere ou satisfaça numa adequada constelação de poder. A condi-

ção natural só é decisiva se a virtú do Príncipe estiver enfraquecida (e o Príncipe que se 

apoia na fortuna arruína-se quando esta muda). A virtú exprimirá, neste contexto, a capa-

cidade do Príncipe para ultrapassar a fortuna e manter o principado. Isto significa que, no 

constructo proto-moderno do poder, não é tendo como causa final a virtude que a politici- 

                                                
270  O princípio de uma “divisão política fundamental” que subordina a relação de poder é sinteticamente 
estabelecido na História de Florença, com apoio na teoria dos dois humores ou vontades: «As inimizades 
graves e naturais que existem entre os homens do povo e os nobres, causadas pelo desejo dos últimos de 
comandar e dos primeiros de desobedecer, são a causa de todos os males que emergem nas cidades. Desta 
diversidade de humores, todas as outras coisas que agitam as republicas tomam o seu alimento» (IF, III. 1, 
136). Cf. também Disc. I. 4 e Princ. IX. 
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dade existe (como queria Aristóteles); pelo contrário, a virtude já pressupõe a politicidade. 

Não é, de igual modo, pela permanência nos limites da virtude que a comunidade é preser-

vada; é a preservação (ou sobrevivência) dela que é prova de virtude. Deste modo, a forma 

política constituída só depende da fortuna na medida em que ela seja conquistada pela vir-

tude, e que a matéria corrupta possa ser transformada em matéria incorrupta. A garantia de 

solução do problema político passa, então, por uma técnica de governo; por outras pala-

vras, no problema político está subitamente implicada a produção técnica do súbdito. É 

aliás a esta produção (a fundação permanente do súbdito pela astúcia ou força do gover-

nante) que hão-de visar, daí em diante, as sucessivas artes de governar. Evidentemente, 

esta inversão é rigorosamente coincidente com a nova perspectiva da ciência natural renas- 

centista: se a natureza já não exprime um desígnio moral, traduzido num modelo finalista 

da causalidade, e se o propósito da ciência é reinterpretado como a interferência técnica na 

ordem natural, então também a cidade é apenas um artefacto e a perfeição do homem — 

esse ser não-substancial, cuja relações de poder e situação na cidade têm uma verdade 

apenas effettuale (produtora de efeitos) (ibid.: XV, 196) —, um ideal “livremente” produ-

zido ou preenchido pela antropotecnia do soberano, aquele que, metendo a mão na fortuna 

e vencendo-a, chama a si o papel de Deus.     

 A comparação não é fortuita. O pensamento político da primeira modernidade põe 

perante si o vazio de uma esfera natural da existência política a que a retirada do cristia-

nismo e do aristotelismo cristão desmuniu das suas categorias formadoras. Nas condições 

concretas das novas fundações políticas do Ocidente, este vazio tornou-se problemático, 

não tanto sob o ponto de vista das concepções intelectuais, mas sobretudo no plano histó-

rico, no momento em que a consolidação e pressão dos domínios nacionais prevalece 

definitivamente sobre o mito do Império, a que a unidade civilizacional cristã podia ainda 

fornecer o cimento de uma teologia civil. Mas tal consolidação, bem como a complexifica- 

ção crescente da profanidade histórica (o surgimento dos centros de poder urbanos e a 

abertura do espaço público, a cultura específica formada nos tribunais, a integração do tra-

balho na ordem política, o incremento da cultura administrativa e burocrática) tornaram 

claro que os problemas da existência histórica dos homens não se limitavam à espera ou à 
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retenção do fim do mundo, e investiu a existência natural com significados que a escatolo-

gia cristã ou a teleologia do Bem sempre lhe haviam negado. Neste mundo em processo de 

imanentização, nada resta para ocupar o lugar da Revelação senão o próprio homem 

natural. Mas esse homem, aparece de novo como indecifrável: a intuição que o recolhe 

exprime-se na figura da fortuna. O indecifrável e a fortuna, neste sentido, estão na relação 

ao Estado como a matéria à forma.  

4. Esta relação e a sua expressão na verdade effettuale da cidade trazem pressuposta a 

concepção (perfeitamente à vista n' O Príncipe) de que a organização política do poder, 

i.e., a sua conservação e aumento, é algo que pode ser realizado de uma maneira técnica 

objectiva, semelhante à do artista ao aplicar-se à criação de uma obra. Isto significa que o 

“político” pertence à ordem dos artefactos, e é só na medida desta pertença que nele se 

pode mobilizar uma noção efectiva de poder. No texto que consagra ao conceito de dita-

dura, descreve Carl Schmitt, discutindo Maquiavel, o quadro de um colapso da política na 

tecnicidade do poder e assinala a «importância capital [dessa tecnicidade], tanto para o 

nascimento do Estado moderno como para o problema da ditadura. Do racionalismo desta 

tecnicidade deriva, desde logo, o facto de o artista construtor do Estado considerar a massa 

dos homens como um objecto a que dar forma, como um material em bruto» (Schmitt 

1921: 29). No desenvolvimento histórico do Estado moderno, o problema da tecnicidade, 

para Schmitt, revela a sua conexão íntima com o problema da normatividade jurídica, de 

teor secular e liberal, marcada pela ausência ou supressão do “político” (que em Schmitt 

significa, bem entendido, a unidade dos alinhamentos que emanam da decisão sobre o ini-

migo). Aqui, porém, o problema comparece no contexto de uma tentativa de decifração do 

chamado “puzzle maquiavélico”, i.e., da incompatibilidade aparente entre a didáctica para 

tiranos de O Príncipe e o republicanismo dos Discorsi (entre, portanto, a esperienza delle 

cose moderne e a lezione delle autori antiqui). De acordo com Schmitt, o quebra-cabeças 

é inexistente, uma vez que Maquiavel, «como muitos autores da Renascença, era conduzi-

do por interesses puramente técnicos» (ibid.: 27), e uma vez que a tecnicidade “agnóstica” 

dos autores políticos renascentistas seria indiferente à natureza ou valor substantivo dos 

regimes. Nas duas obras mencionadas, que formariam um díptico de manuais simplesmen-
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te técnicos, «a organização do poder político e a técnica da sua manutenção e expansão 

difere segundo os vários tipos de governo, mas sempre como algo que pode ser realizado 

de um modo fáctico-técnico» (ibid: 28).271   

 Sem rejeitarmos a conclusão de Schmitt, parece-nos que o quebra-cabeças maquia-

vélico, em todo o caso, merece uma explicação menos expedita. A relação pertinente arti-

cula a necessidade de justificar a eclosão histórica do Cristianismo, tal como é expendida 

no segundo Livro dos Discorsi.272 Esta necessidade encontrará a sua razão de ser mais 

profunda no facto de Maquiavel (e o seu tempo) já não perceber a sua época como uma 

Renascença — ao contrário do que Schmitt parece pensar —, mas como um presente de 

crise e decadência, em que a questão da imitação dos Antigos já não pode ser posta. De 

resto, os Discorsi de modo nenhum exortam a essa imitação e não fazem o estudo dos 

Antigos porque alimentem o projecto (que é ainda o de Dante ou de Ficino) de renascer 

com eles ou por meio deles; esse estudo apenas fornece a medida pela qual avaliar a deca-

dência dos modernos e o meio de a remediar (neste sentido, para nos referirmos à tese de 

Strauss, a fundação maquiavélica da modernidade não é já senão a percepção da insufici-

ência da modernidade). Mas trata-se para isso de explicar a impossibilidade da imitação, a 

abismal diferença que nos separa dos Antigos. Ora, no desenvolvimento das análises que 

justificam o Livro II, o critério por meio do qual aquela diferença se torna compreensível é 

a religião. Entre a virtú romana e a corrupção moderna, está a afirmação histórica do Cris-

tianismo, concebida como suporte único da afirmação específica da modernidade. Essa 

afirmação teve o condão de transformar a virtude romana num modelo axiologicamente 

incompatível com o presente. A Roma celebrada por Tito Lívio apenas serve agora a uma 

                                                
271  A vexatio quaestio do puzzle maquiavélico conhece uma bibliografia já inabarcável. Limitamo-nos a 
mencionar, no conjunto das leituras continuistas, a de BARON 1961, que vê nos Discorsi (que seriam assim 
mais tardios) a implicação das teses de O Príncipe, expandidas ou acomodadas à assimilação contemporânea 
das noções de independência política e de republicanismo. Das teses da “duplicidade”, realçamos a de J.-L. 
Villacañas BERLANGA, para quem a contradição na obra procede do seu carácter testemunhal — de uma 
época que Maquiavel entende na sua natureza excepcional: como o estado de excepção da ordem medieval. 
O Príncipe recolheria então, com a insuficiente inconvicção de uma adepto dos Antigos, a determinação 
excepcionalista do tempo presente. (“Excepcionalidad y Modernidad: Principe Nuovo y Vivere Politico”, in 
ARAMAYO, BERLANGA: pp. 15-42. 
272  Cf. supra nota 260.  
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amarga condenação do presente. Se o sistema de valores que celebramos nos Romanos 

constitui o paradigma de toda a política digna desse nome, o sistema de valores sucedâneo, 

o da corrupção cristã, já não é digno do nome de política. A tecnicidade imputada por 

Schmitt decorre assim de a política não constituir para Maquiavel senão um cálculo da 

corrupção. É desta forma que o Príncipe, na ordem lógica, se articula com os Discorsi, 

nos quais, de resto, esta articulação (e o puzzle) está inteiramente decifrada, quando se 

aplicam a distinguir a particularidade da educazione moderna:  

Ela colocou o supremo bem na humildade, na submissão e no desprezo das coisas huma-
nas. A outra [a romana] colocava-o na grandeza da alma, na fortaleza do corpo e em 
todas as coisas aptas a fazer fortíssimos os homens. Se a nossa religião exige que tenhais 
força, é porque vos quer mais aptos no sofrimento do que nas coisas fortes. Este modo de 
vida parece que debilitou o mundo e o entregou à predação dos celerados; os quais segu-
ramente o podem dominar, vendo como a generalidade dos homens, para merecerem o 
paraíso, mais se dispõem a sofrer os seus golpes do que a vingar-se. (Disc., II. 2: 162) 

Ora, parece ser o estatuto da “massa”, enquanto matéria em bruto, que certifica esta unida-

de agnóstica das duas obras: ela é tratada, não na perspectiva da instituição moral ou 

jurídica da sua existência — por exemplo, segundo o seu constrangimento ético, à maneira 

de Aristóteles —, mas na perspectiva de um ethos (de uma educazione) que faz fraca a 

forte gente, que é esvaziamento ou debilitação de todo o ethos, o que transforma a massa 

numa pura aderência aos “golpes” de qualquer cálculo político auto-referido.273 O Prínci-

pe é assim o texto da produção do político onde o político já não é digno desse nome (por 

debilitação do ethos): nisso se decifra a sua entrega à solução técnica. O produto político-       

-normativo determinado que se constitui como tarefa dessa tecnicidade, i.e., o artefacto, 
                                                
273  A análise de Schmitt conclui (e deplora) pela redução tecnicista da “ditadura” e a sua integração por 
Maquiavel na estratégia de domínio técnico da prática política. Ela perde, assim, o carácter excepcional, 
mais precisamente, a sua natureza de excepção técnica de uma política não-técnica, como momento em que 
colapsam as distinções “normativas” entre deliberação e execução, entre norma e decisão. Só em Hobbes se 
observará a inversão da relação entre a política normativa ou técnica e a excepcional, com o seu conceito de 
“estado natural”, na perspectiva do qual a circunstância “excepcional” da guerra de todos contra todos é na 
verdade um “estado normal” e a ordem da norma uma espécie de situação excepcional. O soberano hobbesi-
ano é assim uma espécie de “ditador” que vigia a excepção sempre presente (cf. ibid.: 32ss.) (e assim 
conserva o direito ao seu nome: soberano). 
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pressupõe uma matéria receptora, a massa, disponível para essa recepção na medida em 

que vive na carência de forma (ou, o que é o mesmo, na medida em que é má). O modo de 

envolvimento da massa e do seu informe ontológico na produção técnica da sua forma — 

já que na sua irracionalidade campeia a Fortuna — não pode implicar uma negociação ou 

um contrato; pelo contrário, a massa, na ausência de política digna desse nome, tem de ser 

dominada alternadamente pela Raposa e pelo Leão, a astúcia e a força, duplicações do 

soberano que subentendem a mesma autonomia tácita — ou, como gostava de dizer, nos 

nossos dias, certo criminoso de guerra da sua tribuna presidencial: “the resolve” — que a 

do criador perante os materiais em que divisa a obra projectada. 

 Mas de que finalidades está já incubado o gesto maquiavélico? Ao pensar-se como 

vencimento da fortuna, o Estado moderno, no seu papel formador, chama a si o mistério 

que, no universalismo teológico medieval, habitava no coração da criatura singular e fazia 

dela pura tensão ou movimento. A estratégia a que obedece esse movimento (uma estraté-

gia que se pode dizer “disciplinar”) é a da suspensão da naturalidade do homem e da cria-

ção (ou replicação) da forma da sua interioridade. É em torno dessa forma interna ou 

subjectivação e, em suma, de uma norma configuradora do humano, que o Estado moder-

no concentra o trabalho da sua legitimação. Mas, no mesmo gesto formador, porque ele 

transporte um julgamento sobre a direcção da História, entendida enquanto epifenómeno 

da “ciência política”, a antropotecnia soberanista moderna parece tocar as extremidades do 

existente, envolvendo, em certa medida, uma noção de globalidade da existência e da 

experiência, cuja expressão positiva modelará o imperialismo e o colonialismo, quer dizer, 

a guerra como “complexo formador” da liberdade, e o entendimento de que o indetermina- 

do do homem, o seu “intelecto possível”, é revogado com o fechamento do mundo numa 

unidade política. Parece também evidente, por isso, que o campo de apresentabilidade do 

mundo ou do todo enquanto fenómeno do cuidado humano não pode ser outro que a políti-

ca. A razão disto é que a decisão do Estado diz respeito ao humano como a única figura 

em que o mundo — em particular, o mundo terrestre — está comprometido na busca do 

seu significado. Neste aspecto, restringir Maquiavel à afinidade ou à instrução do tirano 

(quer levando-o à letra, quer alistando-o entre os grandes ironistas, quer minuciando as 



 384 

incongruências, por exemplo, entre o Príncipe e os mais democráticos Discorsi) é retirá-lo 

do lugar a que pertence, aquele mesmo de onde o poder se reconhece e se deseja na 

contravenção de qualquer imanência ética ou ontológica. Em todos os sentidos, e de forma 

permanente, o texto maquiavélico trabalha no sentido de uma “libertação”; e embora não 

abranja a sua própria consequência, formula esse texto o princípio subjacente ao “teatro da 

liberdade” na sua instauração moderna: na sua polarização dramática do voluntarismo 

“estático” e da matéria corrupta, dos laços e prendimentos naturais do homem, por um 

lado, e do preenchimento disciplinar por outro, polarização que, permanecendo em aberto, 

é a premissa mobilizadora, ou a negatividade, pela qual o homem ocupará o lugar da 

Revelação. 
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VII 

NEUTRALIZAÇÃO MODERNA DA TRAGÉDIA: UMA LEITURA DO HAMLET 
 

About anyone so great as Shakespeare, it is probable that 
we can never be right; and if we can never be right, it is 
better that we should from time to time change our way of 
being wrong 

T. S. Eliot, Elizabethan Essays 
 
...son esprit, ne s'attachant à aucune condition, alloit errant 
par tout genre de vie et representant des moeurs si essorées 
et vagabondes qu'il n'estoit cogneu ny de luy ny d'autre quel 
homme ce fust, me semble à peu près convenir à tout le 
monde. Et par dessus tous j'ai veu quelque autre de sa taille 
à qui cette conclusion s'appliqueroit plus proprement enco-
re, ce croy-je: nulle assiette moyenne, s'emportant tousjours 
de l'un à l'autre extreme par occasions indivinables, nulle 
espece de train sans traverse et contrarieté merveilleuse, 
nulle faculté simple; si que, le plus vraysemblablement 
qu'on en pourra feindre un jour, ce sera qu'il affectoit et 
estudioit de se rendre cogneu par estre mescognois-sable 

Montaigne, Les Essays, III, 13  

 

 1          Dissidência e ditado  

1.  A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca, de 1601, sustenta-se ainda nas pre-

missas de um dos géneros dramáticos com pergaminhos firmados na constelação teatral 

isabelina: referimo-nos à revenge play, subgénero em cujas sangrentas seduções, na déca- 

da que findara, Shakespeare experimentara a mão apoteoticamente com o remordedor 

Titus Andronicus. Naquele ansioso início de século,274 a estrela que regia a revenge play 

talvez já se mostrasse um tanto enferma e não tão capaz de concitar o entusiasmo de um 

público que doze anos antes aplaudira as novidades do Jew of Malta, de Marlowe, ou da 
                                                
274  Sobretudo porque, com relação ao problema da sucessão de Isabel I, pairam perspectivas de guerra 
civil. A ordem do dia londrina, por alturas da estreia do Hamlet, é o da exposição e execução dos conspira-
dores que, sob o comando do Conde de Essex, haviam tentado depor a Rainha (a senha da conspiração fôra 
uma representação do Ricardo II).  
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Spanish Tragedy, de Thomas Kyd. Sustenta-se o Hamlet nessas premissas — mas elas já 

comparecem peculiarmente distorcidas ou neutralizadas, e é talvez justo concluir o que um 

comentador condensa com palavras perfeitamente adequadas: que Shakespeare, desta vez, 

«terá escrito uma peça de vingança para acabar de vez com esse género de peças» (Cavell: 

273). Com efeito, os códigos da revenge play são ali activados, por uma vez mais, para 

que o príncipe, colocado no seu interior, possa decepcionar as satisfações habituais do 

sentido, da relevância e até do significado narrativo habitualmente gerados por esses códi 

gos; numa palavra, para servirem de suporte à implosão do sistema dramático que identifi-

cam. Essa implosão terá efeitos incalculáveis: não os sumariza a mera introdução da auto-      

-referencialidade de que, por exemplo, o sistema literário daria pouco depois a mais bela 

prova com o D. Quixote, mas que Shakespeare já prenuncia, ao escrever uma peça que é 

também sobre o tipo de peça que está a escrever; e talvez não seja também suficiente dizer 

que se tratou de uma transformação do próprio teatro na relação com os seus meios e fina-

lidade, ou de uma redefinição do que significa ver teatro, ou mesmo do que significa con- 

tar uma história. Uma delimitação ainda tacteante e meramente indicativa desses efeitos já 

seria um conseguimento capaz de satisfazer os objectivos do presente capítulo.  

 A distorção da presença modelar e o discurso metateatral que a suporta são desde 

logo perceptíveis na relação intertextual que o Hamlet mantém com peças precursoras, por 

exemplo, as já referidas Spanish Tragedy e Titus Andronicus. Para exemplo, reportemo-    

-nos aqui à cena do Espectro. A tragédia de Kyd abre com a aparição horrenda de um 

Espectro que, em longo monólogo, clama por vingança. No Hamlet, o discurso do Espec- 

tro parece aproximar-se desse modelo, ao narrar o horror do assassinato que necessita de 

ser vingado.275 Porém, logo a seguir, é o próprio Hamlet que faz menção explícita da dis-

tância que o separa do modelo — uma distância que não cessará de ser aprofundada e 

ironicamente notificada nas cenas subsequentes —, no monólogo que se segue à saída do 

Espectro. Embora abundante em apóstrofes retóricas convencionais («O all you hosts of 

                                                
275  O dispositvo do Espectro e da sanção sobrenatural da vingança é, no palco inglês, uma inovação de 
Kyd, que o imita de Séneca, traduzido para o Inglês em meados do séc. XVI (o protótipo aparece nas suas 
tragédias Tiestes, Medeia e Agamemnon).  
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Heaven, O earth!» [Ham., I. 5, 92]),276 Hamlet logo o despoja deste efeito pela anedota 

circunstancial com que jura lembrar as palavras do pai: «while memory holds a seat/ in 

this distracted globe» (I. 5, 96-7). A referência é simultaneamente ao estado de espírito do 

Príncipe e ao teatro em que o actor está a representar (o Globe), o que, na hipótese mais 

moderada, interdita pelo menos a percepção de um foco único na perturbação interior de 

Hamlet. A distância irónica é reiterada pelo facto de a aparição terrível e sensacional da 

tragédia de Kyd (ou das de Séneca) se tornar, de repente, num pretexto quase cómico de 

auto-consciência teatral. Esta decepção das expectativas da audiência, habituada às con-

venções de um género altamente popular, será ainda reiterada quando, já depois de ter 

saído, o Espectro grita: «Jura!»; Hamlet responde-lhe com uma decepcionante tirada natu- 

ralista («Ha, ha, boy, sayst thou so? Art thou there, truepenny?»), para depois interpelar os 

amigos com uma fala cujo efeito é apenas o de lembrar à audiência que a injunção que 

acabou de ecoar não proveio de um Espectro nas profundezas da terra, mas de um actor no 

sub-palco: «a fellow in the cellerage» (I. 5, 151).277  

 Tudo isto, porém, seria gratuito se não preparasse uma dissidência substancial em 

relação ao modelo da revenge play, dissidência cuja determinação constitui a condição 

prévia do entendimento, não apenas da peça, como do lugar central que lhe cabe no cha-

mado “Cânone Ocidental”.278 Esta centralidade é devida ao facto de alguma posteridade 

literária, e não a menos relevante sob o ponto de vista de uma constituição literária da 
                                                
276  Nas referências ao texto seguimos a divisão e numeração da edição de Philip Edwards para a New 
Cambridge Shakespeare (v. Bibliografia). 
277  Outras relações irónicas ao modelo são talvez: o riso enlouquecido de Hamlet, que subverte o riso 
que se apodera de Titus quando já não encontra lágrimas para todos os horrores, («Tit. Ha, ha, ha! / Marc. 
Why dost thy laugh? It fits not with this hour./ Tit. Why, I have not another tear to shed» [TA: III, 1, 266-8]); 
e a antic disposition, (a expressão que cifra a loucura fingida de Hamlet), que parece funcionar como uma 
decepção deliberada da loucura autêntica que o desespero acaba por provocar tanto em Titus como em Hye-
ronimo, o herói de Kyd. O contraste de Hamlet com o herói vingador tradicional é acentuado pela presença 
na peça de uma personagem que tem de ser entendida na relação com esse molde: Laertes, o duplo do 
Príncipe.  
278  Cf. H. BLOOM, The Western Canon. The Books and the School of the Ages, Nova Iorque, 1994. 
Embora o elenco periférico do cânone proposto, por via de algumas inclusões e de muitas omissões (Hölder-
lin, Kleist, Baudelaire, Balzac, Poe, Dostoievsky, Flaubert, Tchekov, Rilke...), reduza substancialmente o 
alcance da obra, e os estreitos limites da anglofonia tornem a obra propensa ao tédio e à deserção, tanto a 
ideia de um "cânone ocidental" (desde que não entendido, como nesta obra, segundo o critério do “gosto” ou 
das “reescritas”) como a centralidade atribuida a Shakespeare nos parecem incontroversas. 
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modernidade, ter emergido, em larga medida, como uma tradição persistente de glosa, 

comentário ou variação da tragédia shakespeareana. Neste sentido, é possível falar de uma 

descendência hamletiana, de si consciente ou não, que não apenas manteve em aberto a 

possibilidade trágica para a literatura ocidental, como, mais decisivamente, forne-ceu o 

fundo conceptual a partir do qual a própria experiência do trágico pôde ser pensada na sua 

determinação moderna. Uma vez que a situação canónica da Tragédia de Hamlet deve ser 

remetida à peculiar relação que mantém com o seu modelo dramático, assim também a 

forma moderna do trágico recolhe, na essência, a possibilidade aberta na dissidência 

hamletiana, vindo a constituir, em suma, no longo fio das suas mediações, a grande conse-

quência ou, se quisermos, a explicatio da pequena dissidência original.  

 A dissidência pode ser enunciada nesta forma: apesar de o dispositivo narrativo da 

peça se instalar na observância das premissas convencionais do género, as consequências 

canónicas não são activadas. Embora Hamlet, tal como os seus predecessores isabelinos, 

se devote de alma e coração aos amargos ardis da vingança, a força desse imperativo pare-

ce exercer nele um poder inibidor ou paralisante, levando-o a prorrogar os seus propósitos 

e, em última análise, a resistir-lhes. Tudo se passa como se o motivo da vingança fosse 

transferido do plano das acções para o plano da consciência, em cuja inefectividade é for-

çado a viver, e o profícuo vingador canónico substituído por uma alma nobre em quem 

Ofélia pode constatar  

the expectancy and rose of the fair state, 
the glass of fashion and the mould of form 
the observed of all observers  (III. 1, 146-8) 279  

O que Shakespeare, desse modo, inauguralmente transporta para o palco é menos a 

narração da vingança do que a meditação ou tematização dela. Nessa meditação, aliás, 

encerram-se, não apenas o chamado motor dramatúrgico da peça, como também todas as 

perplexidades que se tornaram essenciais para a sua fortuna crítica.   

                                                
279  O topos da "alma nobre", embora não adultere a percepção de Ofélia, é sobretudo uma construção da 
leitura romântica de Hamlet, leitura em que se jogou, por outro lado, muito da própria auto-percepção do 
Romantismo. O momento fundador desta percepção encontra-se em GOETHE, n' Os Anos de Aprendizagem 
de Wilhelm Meister (1796), e remete ao tema da bela alma, tal como fixado na sexta parte dessa obra.  
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 A respeito desta fortuna crítica e, em geral, do poder canónico do Hamlet, vale a 

pena fazer algumas observações, quanto mais não seja com a finalidade de afixar, à entra-

da deste capítulo, uma tonalidade ou, mais precisamente, uma mnemónica de afectos perti-

nente. Para os muitos e desavindos comentadores da peça de Shakespeare, há pelo menos 

uma regra ecuménica que raros não abraçam: a de serem pouco sóbrios. A absorção crítica 

nessa tragédia parece não poder satisfazer-se inteiramente sem chamar a si algo da desme-

dida que a constitui e de que Shakespeare parece estar consciente, ao pôr na boca de Poló-

nio a menção a um certo poem unlimited. Foi o carácter unlimited desta peça e o seu poder 

contaminador que forneceram matéria exuberante para uma espécie de apoteose moderna 

do comentário. Nem por isso o Hamlet teve a fortuna de suscitar uma leitura tão profunda 

como a que a Antígona recebeu de Hegel, em cuja altura «podemos, sem ironia e por uma 

vez, comparar a hermenêutica com a arte da poesia» (Steiner 1984: 61); e nem a tragédia 

shakespereana, como Herder veio a exigir,280 produziu o seu Aristóteles. Mas dela proce-

deu a nova história do comentário ilimitado, a incessante progenitura de perplexidades 

comentadas, regidas horoscopicamente por um texto inesgotável, cuja recepção, muitas 

vezes, quis apresentar-se sob a forma de uma crónica da manifestação do Espírito, o qual, 

no contexto da secularidade moderna, só nas palavras do Príncipe da Dinamarca teria 

encontrado o seu veículo patente e adequado. Ora, o comentário ilimitado, que mereceu a 

dúbia, mas gloriosa, reputação de “bardolatria”, tem de ser entendido como a constelação 

literariamente projectada de uma reflexão originária (chamemos-lhe narcísica) do destino 

da modernidade. É costume atribuir-se o poder canónico de uma obra literária ao facto de 

ela antecipar ou estabelecer o campo problemático ou formal em que se reconhecerá, não 

apenas o corpus literário sucessório, mas um inteiro processo cultural. Neste sentido, o 

trabalho do comentador, sobretudo se bardólatra, tem de ser entendido como a condição 

fenomenológica desse reconhecimento. É por isso que tal trabalho está tanto mais aberto à 

realidade do seu objecto quanto mais se volte para si mesmo e se preencha com aquele 

tipo de determinações que uma perspectiva desatenta chamaria de subalternas: quer dizer, 

                                                
280  “Shakespear (Erster Entwurf)” in Johann Gottfried Herder Werke, U. Gaier et al (Her.), vol. 2: 
Schriften zur Äesthetik und Literatur 1767–1781, Frankfurt am Main, 1985, p. 523. 
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quanto mais constitua a sua objectividade no seio do seu impulso de objectivação. Mas 

aqui é preciso cuidar de um significado mais profundo que a ideia superficial de um 

“poder canónico” raramente deixa aperceber: o de que algumas obras de arte possuem 

uma diferença formadora a que foi dado superar a decisão histórica da sua reconhecibili-

dade. Significa isto, antes de mais, que a história da recepção do Hamlet não é simples-

mente o capítulo mais volumoso da história literária moderna; ele pertence a outra história, 

mais vasta e decisiva: a de uma era da experiência organizada em torno da descoberta e da 

constituição do Sujeito. Só por via desta pertença é que (precisamente) um sujeito consti-

tuído em torno de uma interiorização da vingança se coloca no centro daquilo que, mais 

convincentemente, se pôde reclamar como o próprio reconhecimento auto-reflexivo da 

Modernidade. Neste sentido, por exemplo, a polaridade “canónica” do Hamlet é aquele 

outro texto inesgotável da negatividade moderna, o texto do mundo cujo desaparecimento 

abre a condição da especularidade moderna: a Antígona. 

 Ao aflorarmos o pressuposto de que a reflexão especular da Modernidade lhe devol-

ve o rosto de Hamlet, colocamo-nos, com perfeita consciência, no interior de uma das 

percepções menos expostas de Hegel (que tentámos interpretar no ponto anterior), o qual, 

se não reservou a essa percepção páginas tão pródigas como as que consagrou à Antígona, 

em contrapartida, não deixou de fixar com incrível adequação a situação específica do 

Hamlet no sentido final da Modernidade. Mas é no aproveitamento do pressuposto geral 

de uma reflexão originária que devemos prosseguir. Já demos a entender a relação entre o 

lugar moderno do Hamlet e a peculiar relação da peça com o modelo dramático que sub-

verte: teremos de aprofundar essa relação. Argumentaremos que a modernidade, particu-

larmente no que esse nome qualifica uma estrutura da experiência política, se constitui 

como abertura de sentido ou desvelamento daquela mesma reflexão originária. Esta finali-

dade afasta-nos tão conclusivamente da história literária ou teatral quanto pretende resgu-

ardar uma percepção viável do destino pós-shakespereano do trágico e da tragédia. Ao 

recolher-se uma exortação interminavelmente disseminada, não apenas no Hamlet, mas 

em todo o corpus trágico shakespereano — a de que a natureza da tragédia seja interroga-

da a partir de novas premissas —, justifica-se o lamento de que os estudos literários e 
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teatrais se mostrem tão pouco avaros da instrumentação conceptual da teoria política (ou 

que os sucedâneos desta última, por seu lado, passem por alto o conhecimento trazido pela 

recente renovação dos estudos da história e literatura isabelina), em particular perante a 

evidência de que essa tragédia se constitui, não como mera determinação de história literá-

ria, mas como a expressão das aporias que minam a estrutura e a experiência do político 

na modernidade; conversamente, o trágico revela-se à luz das aporias e das neutralizações 

a partir das quais essa estrutura se constitui e ad limine se dissolve.281  

2. A natureza e as implicações da dissidência hamletiana tornam-se mais evidentes se 

examinarmos brevemente de que modo rescreve Shakespeare as suas fontes: há nisso um 

valor contrastivo essencial para a determinação do nosso objecto.  

 A linhagem literária de Hamlet remonta à tradição lendária escandinava. No seu 

monumental compêndio da história escandinava conhecido como Heimskringla,282 Snorri 

Sturluson alude a um príncipe Amelothi cuja história andaria há muito pela tradição oral. 

O nome Amelothi é uma aglutinação do nome próprio Amele, comum na Islândia e na 

Noruega medievais, e do qualificativo othi, que significaria “louco” ou “furioso”, o que 

permite a interpretação de que a loucura da personagem (aparente ou não) seria já um 

traço constitutivo do protótipo. A primeira fixação propriamente literária da narrativa é 

praticamente contemporânea (estamos no início do século XIII) e é devida ao cronista 

dinamarquês Saxo Gramatico que, na sua Gesta Danorum, relata a seguinte série de acon- 

tecimentos: Horvendhil, pai de Amelothi, é assassinado por Feng, seu irmão, que acede ao 

trono após desposar incestuosamente Gurutha, a rainha viúva. Para se subtrair à tirania de 

Feng, Amelothi finge estar louco. O usurpador envia-lhe uma prostituta, encarregada de 

pôr à prova a lucidez do príncipe. Advertido pelos seus amigos (os protótipos de Guilden- 

stern e Rosencrantz já figuram na Gesta Danorum), Amelothi evita a cilada. Por ordem de 

                                                
281  Uma implicação é a de que a descendência literária ou filosófica do Hamlet (e.g. a bela alma de 
Goethe, o Bartleby de Melville, o Oblomov, de Goncharov, o Lord Chandos, de Hofmannstahl...) deve ser 
entendida subordinadamente como o conjunto dos momentos em que se fixaram ou tematizaram as media-
ções e transformações da experiência política moderna, preservando, por via dessa inscrição genética no 
legado hamletiano, a memória do seu constrangimento original. 
282  “Orbe do Mundo”. Cf. Lee HOLLANDER (trad.), Heimskringla, Austin, 1964 



 392 

Feng, um conselheiro trata de espiá-lo; oculta-se por detrás de uma cortina, nos aposentos 

da rainha. Amelothi descobre o intruso, desembainha a espada, mata-o, desmembra o 

cadáver, ferve os pedaços e arroja-os ao fosso do castelo para que os porcos os comam. 

Feng envia-o para Inglaterra com uma carta dirigida ao Rei, em que é solicitada a decapi- 

tação do portador. O príncipe oportunamente forja uma nova carta, na qual pede para si a 

mão da princesa de Inglaterra. A requesta tem um desfecho favorável. Celebrada a boda, 

Amelothi regressa à Dinamarca. Comemora-se na corte a sua morte com um banquete. O 

príncipe aguarda que os comensais se embriaguem, incendeia a sala e, encoberto pela 

Rainha, sobe aos aposentos de Feng para decapitá-lo.  

 Shakespeare terá tido acesso a este (em princípio não muito prometedor) material 

através da versão publicada em 1570 por Belleforest, nas suas Histoires Tragiques.283 

Belleforest autoriza-se garridos acrescentos à intriga que, curiosamente, Shakespeare não 

aproveita: por exemplo, uma cena de adultério entre a rainha e o cunhado, antes do regicí-

dio. Outros são-lhe propícios: por exemplo, uma aparição espectral. Os elementos essenci-

ais da intriga shakespereana estão já fixados na fonte dinamarquesa (e francesa) e alguns 

episódios são inteiramente decalcados, de que é caso flagrante a morte de Polónio e a tro-

ca das missivas. Porém, existem diferenças importantes que é útil examinar. Por exemplo, 

na narrativa prototípica, ninguém na corte ignora que Feng assassinou o pai de Amelothi e 

que, para restaurar a honra da linhagem, este último tem de exercer o seu direito à vingan-

ça. Por esta razão, o tio procura eliminá-lo. Para se proteger dos desígnios ameaçadores do 

tio, o herói finge estar louco. Alimenta-se de detritos e profere disparates sem sentido que, 

não obstante, e à semelhança dos do seu avatar isabelino, fazem ressoar sinistras alusões. 

Em Shakespeare, porém, dada a ausência daqueles desígnios por parte de Claudius, não 

existe relação evidente entre a premeditação da vingança e a necessidade de incorporar a 

antic disposition, como Hamlet chama ao seu fingimento (I. 5, 172).284 Pelo contrário, a 

                                                
283   François de BELLEFOREST, Histoires tragiques, trad. inglesa (caps. II-V): “The Hystorie of Hamblet” 
[1608] in BLOOM 2008: 48-65. Sobre a reescrita shakespereana das fontes, cf. FERGUSSON: 188-91. 
284  O que já foi observado por Samuel JOHNSON: «Para a loucura fingida de Hamlet não parece haver 
causa apropriada, pois ele nada faz com ela que não pudesse ser feito com a reputação de sanidade» («Notes 
on Hamlet», in Johnson On Shakespeare, Londres, 1929, p. 196). 
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antic disposition, longe de atenuar as suspeitas de um Claudius ignorante da intenção do 

Príncipe, tem, de facto, o efeito de despertá-las. Tudo se passa como se o Bardo, mantendo 

paradoxalmente o fingimento, tivesse querido prescindir da respectiva justificação narrati-

va. Trata-se aqui de uma daquelas insuficiências dramatúrgicas da peça já amplamente 

documentadas, a respeito das quais, no entanto, se pode pôr a hipótese de uma decisão e 

de um enriquecimento meditado. A loucura de Hamlet é um processo de fronteira, como 

se diz, de double bind: o comportamento errante de que todos falam em Elsinore também 

não o vemos refutado pelos seus actos lúcidos ou pelo seu monólogo interior. A todo o 

momento o Príncipe nos assegura de que continua senhor dessa fronteira e desse jogo, mas 

sempre receamos que ele se assemelhe àquelas crianças que, fingindo-se doentes para não 

terem de ir à escola, acabam realmente por adoecer. Não é o caso que acabe por enlouque-

cer, mas decerto nem tudo é parecer. É justo pensar, por conseguinte, que a questão da sua 

loucura é deixada até ao fim em estado de inconceptualização e que, apesar da sobreexpo-

sição do príncipe à sua audiência teatral (através dos monólogos), a esta não lhe seja dado 

superar convictamente a percepção acumulada das outras personagens. Deste modo, a lou-

cura é também absorvida na estratégia de enfraquecimento do dispositivo narrativo, abrin-

do lugar à percepção da personagem como potencialidade nunca actualizada, refractária à 

sua própria expressão narrativa, à maneira de um estado de excepção subjectivo permanen- 

te (nem louco, nem o contrário), que só pode ser superado no processo de determinação de 

si mesmo que forma o núcleo essencial da peça. A este respeito, recordamos o correcto 

juízo daquele Mr. Best que, numa livraria de Dublin, compõe o círculo que discute o 

Hamlet com Stephen Dedalus: «Mas o Hamlet é tão pessoal, não é? Quer dizer, a modos 

que um registo privado, não é, da sua vida privada. Quer dizer, quero lá eu saber, não é 

assim, de quem é que morre ou de quem é culpado».285 

 Outra diferença assinalável reside na metamorfose da prostituta em Ofélia. Nada em 

Ofélia, é claro, deixa adivinhar esta linhagem. No entanto, na cena do encontro entre 

ambos, é a uma prostituta que Hamlet parece dirigir-se: «Go thy ways to a nunnery!» 

Também aqui, tudo se passa como se Shakespeare tivesse abdicado da prostituta mas não 

                                                
285  James JOYCE, Ulysses, Londres, Penguin, 1986 (1922), p. 159.  
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das palavras que lhe são apropriadas (III. 1, 90-143). Aquilo que tem constituido o escân-

dalo dos comentadores — a cruel relação de Hamlet com a cândida Ofélia — parece deter 

a chave para o entendimento de muitos outros enigmas. Abre, pelo menos, a possibilidade 

de encararmos o Hamlet que conhecemos como uma revisão apenas parcial do célebre e 

incerto Ur-Hamlet, presumivelmente mais colado ao modelo veiculado por Belleforest, 

revisão que não terá merecido por parte de Shakespeare especiais preocupações de coerên-

cia diegética. O mais razoável será pensar que muitos dos enigmas referidos ficam a 

dever-se, em grande parte, à permanência de estratos ficcionais arqueológicos não revistos 

ou modificados de modo a deixarem-se conter na nova ordem de sentido. Mas a metamor-

fose de uma prostituta em Ofélia merece ser pensada independentemente da sua matriz ur-        

-hamletiana. A inovação introduz dramaturgicamente uma percepção de Hamlet que 

absorveu (ou gerou) todo um entendimento histórico da personagem: referimo-nos ao já 

mencionado ponto de vista da bela alma. Sem nos determos sobre o seu valor, é de subli-

nhar o carácter único dessa percepção na corte de Elsinore. Ofélia situa-se na órbita da 

afecção de Hamlet, duplica o seu luto e, mediante essa duplicação, aproxima-se perigosa-

mente da decifração de Hamlet no plano das afecções.286 É difícil crer que as consequên-

cias de uma tal metamorfose não tenham sido minuciadas e desejadas por Shakespeare. A 

que vem Ofélia? Parte do segredo hamletiano deixar-se-á explicar pela introdução inusita-

da no seu destino de uma mal começada e pior acabada história de amor.   

 A arqueologia por toda a parte clama pelos seus direitos. Assinalamos mais um 

exemplo. Trata-se da única excepção ao absoluto mutismo acerca das motivações de Ger-

trudes e ocorre logo ao início do Acto I. Por que casa ela com Claudius? O júbilo de Clau-

dius com o consórcio é patente. Mas qual a disposição da rainha? Terá, antes do regicídio, 

cometido adultério, deixar-se-á mover pelo amor? Belleforest, a única fonte directa de 

                                                
286  A vacatio de alma em Ofélia, simbolizada na loucura, e a entrega do seu corpo ao estado de catalep-
sia, parece ser um espelhismo do carácter fantasmático do seu objecto de amor. O fantasma de Hamlet des-
pojou Ofélia da sua soggetá (vd. infra 2.3) pelo acto de lhe matar o pai; posto que, por outro lado, ela não 
pode habitar no coração do príncipe, está condenada a exibir o próprio modelo da vida individual segundo a 
Tragédia de Hamlet., retirada de qualquer suporte ontológico. O esquematismo da duplicação é acentuado 
pela univocidade do infortúnio que os atinge: a orfandade. Na loucura e no suicídio, Ofélia realiza aquilo 
que Hamlet apenas finge. 
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Shakespeare, deu-lhe de mão beijada essa possibilidade, que lhe seria fácil transplantar, 

mas o Bardo rejeita-a. Uma rejeição deste calibre, tratando-se de um elemento essencial na 

narrativa matriz, abre o caminho da especulação. Por via dessa rejeição, também a mãe é 

abandonada ao vórtice da inconceptualização — e quase parece um descuido de composi-

ção que a uma personagem tão importante estejam reservadas apenas 74 linhas de texto —, 

excepto no momento em que profere junto do filho a exortação 

cast thy nighted colour  
and let thine eye look like a friend on Denmark (I. 2, 68-9). 

O contexto da exortação é claro. Algo perturba Hamlet; negras tintas adumbram-lhe o 

rosto. É tempo, diz a rainha, de ele deixar de procurar o pai no pó. A Dinamarca necessita 

de um olhar amistoso. A perda é-lhes comum. Pela parte dela, parece dizer, o luto está 

consumado e já não procurará o marido no pó. Interpõem-se a Dinamarca e as suas exigên- 

cias. A réplica visa o desconforto visível que as suas bodas produzem no filho. Mas estas 

bodas, diz-nos em subtexto, são consequência de ter chegado ao fim o escrutínio do pó e 

de se interpôr a Dinamarca; devem ser postas, assim, na conta das necessidades do Estado. 

É a esta ordem de razões que a Rainha chama o filho. O tom quase oracular da réplica 

deixa entender esta passagem como a abreviatura, a parte à superfície de um complexo 

dramatúrgico que terá sido abandonado na revisão: o das motivações da rainha.287  

 O conhecimento do Ur-Hamlet fornecer-nos-ia o dado positivo a partir do qual 

medir toda a amplitude de intenções com que Shakespeare se afasta do modelo ou, mais 

precisamente, se serve dele para fazer implodir os seus limites e abrir terreno a algo intei-

ramente novo. Porém, a respeito do Ur-Hamlet nada é certo e inclinam-se muitos comen-

tadores para uma atribuição de autoria que visa o já mencionado cultor apoteótico da 

revenge play: Thomas Kyd. A Spanish Tragedy é, aliás, uma das fontes inequívocas de 
                                                
287  A este respeito, o argumento de T. S. Eliot é congruente com o que designamos por subjectivação do 
dispositivo narrativo: «Reforçar a criminalidade de Gertrudes seria a fórmula para uma emoção totalmente 
diferente em Hamlet; é só porque a personagem materna é tão negativo e insignificante que consegue des-
pertar em Hamlet o sentimento de que ela própria não pode ser a representação [...] O seu despezo abrange-a 
e excede-a [...] é um sentimento que nenhuma das acções possíveis pode satisfazer». (ELIOT: 101). Outro 
enigma, entretanto, é a frivolidade e mundanismo congenial imputados a Hamlet na advertência de Laertes a 
Ofélia: «For Hamlet, and the trifling of his favour/ Hold it a fashion and a toy in blood» (I. 3, 5-6), palavras 
que no fundo qualificam a linhagem (o pai) e os seus actos, mas com um sentido que a peça não explicitará.  
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Shakespeare e a comunidade de dispositivos e soluções narrativas entre as duas peças é 

um legítimo argumento a favor da convencionalidade do género. Comuns a ambas peças 

são: o fantasma, a loucura (real ou fingida) do herói, a peça dentro da peça, o ódio a um 

monarca. Shakespeare, no entanto, opera uma inovação que não será isenta de consequên-

cias: enquanto que Kyd retrata um pai que aspira a vingar o filho assassinado, Hamlet é 

um filho que aspira a vingar o pai assassinado. Essa inversão parece ser contextualizada na 

peça, em particular no célebre gracejo com que Hamlet responde a Claudius, proclaman-

do-se too much i' in the sun. A homofonia de sun e son, a despeito do contexto “climatéri-

co” do diálogo, pode veicular para o espectador o significado de que Hamlet está “demasi-

ado na posição do filho”. É neste too much, nesta insolação de ser filho, que se decifram 

as consequências a que nos referimos no início. Ao localizar a vingança no projecto de um 

filho, é toda a peça que se articula em torno da questão simbólica do filho, e o seu ganho 

de interioridade encontra aqui a sua potencialidade própria. É que o filho, o jovem, não 

pode fazer agir a sua vingança senão enquanto afrontamento da norma, da lei, isto é, 

enquanto perturbação de um mundo constituido como dictum paterno. Pelo contrário, a 

vingança de Hyeronimo, o pai vingador de Thomas Kyd, repõe a ordem que fora perturba- 

da pela assassinato do filho e essa reposição é o fundamento legitimador da vingança e 

uma prerrogativa do pai. Assim, a tarefa cometida a Hamlet é de tal magnitude que acarre-

ta para ele o perigo de as consequências do seu acto se voltarem para ele com uma força 

que pode significar a sua própria destruição. Resta-lhe não mais que submeter o desejo de 

vingança a uma lógica do delay que, uma vez determinada como discursividade, vem a 

constituir-se como a condição pela qual o leitor ocidental acederá à retórica da consciência 

no seu momento fundador. Obviamente a condição que o permite é esse too much i' in the 

sun — e esse too much refere directamente o abertura de mundo interno constituido pela 

internalização dessa acção, mais precisamente, constituido naquela potencialidade da 

acção que jamais encontrará o caminho para a sua realização efectiva.  

3.  Esta interioridade de Hamlet, apesar do bloqueio da acção, é dinâmica, constitui-se 

e sedimenta-se à medida que se apercebe de si mesma, fala-se a si mesma em solilóquios 

que por vezes confessa não entender. É em regime de estranheza que a si mesma se fala, 
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como num transe, como fantasma de si mesmo cujas palavras tem que anotar, como que 

para pluck out the heart of my mistery (III. 2, 331). O que ele diz define-se não tanto pelo 

seu valor instrumental ou de expressão, como pelo seu valor instaurativo: pela palavra se 

cria e pela palavra a si mesmo se torna presente enquanto criação. Somos tão espectado- 

res deste processo quanto Hamlet. Somos espectadores, precisamente, de um homem que 

se escuta. As suas palavras têm o carácter excessivo das coisas que vivem o momento da 

sua primeira irrupção e são, ainda não completamente individuadas, susceptíveis ainda de 

serem confundidas com as correntes abruptas e irrepresáveis da própria natureza, ainda 

luxuriantes, não recusando veicular aquelas forças que não aproveitarão, que parecem 

mesmo não poderem ser contidas em nenhuma forma.   

 É um lugar comum nos estudos shakespearianos atribuir a Hamlet a invenção dra-

matúrgica do homem interior. Este processo de desdobramento da interioridade equivale, 

como sugerido, à virtualização de uma luta (pulsional e retórica) em torno do carácter 

moral da vingança. A natureza irresoluta e incessante desta luta, o célebre delay hamletia-

no, marca a natureza emblemática do príncipe da Dinamarca e a persistente inconformi-

dade da personagem, não apenas em relação à peça, mas às interpretações com que gera-

ções de leitores sucessivamente o solicitaram. Não é improvável que esta solicitação, no 

fundo, seja determinada pelo facto de a invenção de Shakespeare não ter precedentes e 

possa, deste modo, chamar a si um carácter fundador —Hamlet não é apenas uma inven-

ção dramatúrgica, ele é a invenção daquele mesmo homem que o interpela. Ele é assim 

não um indivíduo, mas algo maior e mais misterioso: uma condição. A essa condição 

renovadamente voltamos para recapitularmos o momento fundador em que a disciplina 

sensível da consciência encontrou os recursos da sua manifestação eficaz. 

 Porém, esta narrativa não surge desamparada ou na indiferença dos factores insinu-

antes da cultura e da época, e tem o seu equivalente contemporâneo na que será talvez a 

grande fonte oculta de Shakespeare. Referimo-nos aos Essais de Montaigne e ao lugar 

neles concedido, pela primeira vez, à forma interna da subjectividade. «Os autores», 

escreve Montaigne, «comunicam com as pessoas por meio de um qualquer signo [marque] 

raro e particular; eu sou o primeiro a fazê-lo por meio do meu ser universal, como Michel 
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de Montaigne, não como gramático, poeta ou jurisconsulto». (Montaigne: 805) O que está 

aqui em causa é apresentação de si mesmo como matéria de conhecimento. Nesta tarefa, 

os desafios que se colocam ao escritor, afirma Montaigne, envolvem dificuldades superio-

res: ele tem que lidar com o que não tem forma, com o que parece erodir toda a represen-

tação. A mesma subjectividade que se propõe como matéria de conhecimento universal «é 

uma relação de acidentes diversos e mutáveis, e de imaginações indecisas, e quando se 

apresenta a ocasião, contraditórias, já porque eu mesmo seja outro, já porque capte as coi-

sas em diferentes circunstâncias ou com razões diferentes» (ibid.). Mas se é verdade que 

por vezes se contradiz, como reconhece, la verité je ne la contredy point, pois a verdade 

da experiência interna, em si mesma, está sujeita à variação do destino e à sua própria 

mobilidade interior. De sorte que a ausência de plano e a consciência de uma incompletu- 

de de toda a representação constituem o único método possível de aproximação à subjecti- 

vidade. Isto siginifica que a bem sucedida relação do entendimento a si mesmo é regulada 

por uma espécie de fortuna. Que um homem chegue a circunscrever o âmbito total das 

suas mutações, a sua imagem total, é também um acidente insocorrido de qualquer garan-

tia de método e de expressão. Em todo o caso, «não há ninguém que, ao escutar-se, não 

descubra em si uma forma sua [forme sienne], uma forma dominante» (id.: 806). A forme 

sienne é então o que se deixa objectivar nessa auto-escuta, que só tem emprego legítimo 

na própria pessoa. O que se revela nesta forma é a vida própria, uma vida qualquer, um 

“cada um”. Mas cada vida é uma actualização das infinitas possibilidades da humaine 

condition. A forma da interioridade, em Montaigne, como, pouco depois, em Shakespeare, 

só é assim plenamente preenchida numa recepção incessante da contingência, do acidente 

de que está embebida, em razão de cuja variedade não deve a escuta de si, a autopsicogra-

fia, aspirar a fechá-la ou a resolvê-la.  

 É também esta incapacidade de fecho que caracteriza aquela figura que reaparece 

incessantemente no palco isabelino e de que Hamlet é o epítome: o malcontent, aquele que, 

como o príncipe da Dinamarca, pode dizer I have that within which passeth show, como se 

qualquer representação transportasse a marca iniludível da sua distância à verdade que 

intenciona. Como a indecibilidade do malcontent Hamlet persiste até ao fim, os outros não 
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podem adivinhá-lo senão por conjecturas incertas.288 Uma das estruturas da peça é justa-

mente esse devaneio generalizado sobre as razões de Hamlet. Tal estrutura não é interrom-

pida nos solilóquios de Hamlet, antes é aprofundada. Também Hamlet incorpora o indeci-

dível. Aquilo a que temos acesso é a dramatização subjectiva do jogo especulativo a que 

Montaigne se refere: também Hamlet se representa conjecturalmente um pulsar interior 

sempre em estado de irresolução.  

 Montaigne, evidentemente, recolhe um tempo de enriquecimento súbito da imagem 

do mundo. A confusão de fenómenos, o estilhaçamento dos limites milenares da experiên-

cia são avassaladores no século em que escreve. Um grande poeta formulava então estes 

sentimentos nos seguintes termos:  

The art is lost, and correspondence too. 
For Heaven gives little, and the Earth gives lesse, 
And man least knowes their trade and purposes.289 

Mundo exterior e mundo interior surgem de repente, ao homem de Quinhentos, como algo 

de enorme e de inabarcável. A necessidade de que o homem se encontre adequadamente 

dentro de si mesmo, num tempo out of joint, parece difícil de satisfazer. É em Montaigne 

que essa vida de súbito comprometida numa temporalidade do desencontro se faz proble-

mática de uma maneira inédita — de uma maneira que temos que classificar como proto-

moderna. Porém, só em Shakespeare viria a humaine condition a revelar, neste novo senti-

do da modernidade, todo o seu estro trágico. A tranquilidade de Montaigne, o seu ameno 

cepticismo ainda transportam o resto daquele tempo que não conhece a tragédia e que está 

prometido à plerosis. Mas é a partir do indivíduo contingente de Montaigne que se abre a 

porta da modernidade à redecifração do humano segundo a categoria do trágico. Este 

trágico, recuperado da Antiguidade por via romana, em particular pela tradução de Séneca 

(na Inglaterra, em meados do século XVI), dará plena entrada na mundivisão moderna por 

                                                
288  «Il n'y a que vous qui sçache si vous estes lasche et cruel ou loyal et devotieux; les autres ne vous 
voyent point, ils vous devinent par conjectures incertaines» (MONTAIGNE: 807-8). (Deixamos em Francês 
para rimar com a epígrafe do presente capítulo.) 
289  John DONNE, “The Anatomy of the World: The First Anniversary” [1612], in Poetical Works, Oxford, 
1985, p. 219 
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meio do palco isabelino. Mas essa recuperação fará valer os seus direitos de franquia e não 

se deixará conter em noções como a dos limites da natureza ou da intervenção sobrenatu-

ral; pelo contrário, fará uso de forças inéditas que partem da época e das novas circunstân-

cias culturais. Embora ainda não encontre em Montaigne a sua expressão (porque o trági-

co, para nos repetirmos, não tem outra existência que a dramática), a imagem da subjecti- 

vidade divisa e incerta fornecida pelo autor dos Essais já subentende, na sua forma 

concentrada, uma nova imanência do trágico a que, em breve, seria preciso imprimir a 

forma dramática e o suplemento do palco para exercer todo o seu poder revelador.  

4.  No quadro que traçámos até aqui, recolhem-se talvez algumas condições de fundo 

para uma aproximação a Elsinore. Pelo confronto das fontes, tentámos delimitar a dissi-

dência hamletiana e entender parte do que de novo propôs ela à posteridade. Parece evi-

dente que, quando se trata do príncipe da Dinamarca, sempre nos condenamos ao desâni-

mo daquele bardólatra americano que, na obra-prima de Henry James, The Birthplace, 

após visitar a casa presumível de Shakespeare, em Stratford, e se confrontar com os traços 

fugidios da Sua existência, exclama: «Well, I’ll be hanged if He’s here!»290 No imediato, 

tentaremos fugir a essa condenação pelo processo de ligar Hamlet à sua peça. Significa 

isto que Hamlet não está sozinho, nem em destino, nem nas circunstâncias, e só nos pode 

ser satisfatoriamente devolvido na sua conjunção com a mecânica de espelhos, desdobra- 

mentos e distorções que alimenta o poliedro de Elsinore. Delimitemos o príncipe — e 

talvez vislumbremos a sua transcendência.   

 De que se fala nesta peça? Com toda a evidência, os que são filhos falam muito da 

morte dos pais (a peça está, como o príncipe, too much i’ in the sun). O carácter obsessivo 

deste motivo exprime, antes de mais, o modo como essas mortes constituem um fardo 

catastroficamente precipitado sobre a descendência. Mais precisamente, o problema do 

filho (o que o faz falar) é o modo como foge ou não daquilo que é comunicado com esse 

desabamento, o modo como se cumpre o que ele põe em jogo, o modo como se prolongam 

ou se extinguem os seus efeitos. O pai de Hamlet morre assassinado e, por sua vez, 

assassinou o pai de Fortinbras; Hamlet assassina o pai de Laertes e Ofelia. O que fazem os 
                                                
290  “The Birthplace” [1903] in The Jolly Corner and Other Tales, Londres, 1990, p. 136. 
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orfãos a contas com esse desabamento traumático? Procuram a vingança ou enlouquecem, 

mas apenas para consumarem o mesmo destino dos seus pais: Hamlet e Laertes morrem, 

Ofélia suicida-se; só Fortinbras seria bem sucedido na vingança, se a devastação e auto-       

-predação da Dinamarca não se tivessem antecipado. Ora, os pais, afirma Claudius logo no 

início, morrem sem consequências — and it is as common as any the most vulgar thing to 

sense (I. 2, 98-9). Toda a peça, no entanto, será a demonstração exaustiva e sangrenta 

dessas consequências, isto é, a refutação da tese de Claudius.   

 É neste quadro que devemos entender a principal inquietação das sucessivas exegé-

ses da peça: a de que o príncipe dissidente não queira ou não possa agir a vingança. Por 

que razão parece ele tão desafecto à acção? E em que é que isso é trágico? Relembremos a 

famosa intercalação hamletiana de Nietzsche na descrição da embriaguez dionisíaca: 

Hamlet não pode agir porque penetrou «com olhar decidido na essência das coisas [...]. O 

conhecimento mata a acção; para agir é indispensável que paire em redor o véu da ilusão. 

Não é a reflexão que nos impede de agir: é o verdadeiro conhecimento, a visão da horrível 

verdade» (GvT: 56). O conhecimento funda a inacção; a acção é sempre a co-presença da 

ilusão; a verdade da essência é sempre a verdade do ridículo e da futilidade da acção. 

Tudo isto parece essencialmente correcto — mas é esse o problema: é que a verdade de 

Hamlet parece aqui poder prescindir perfeitamente da sua existência. Embora demasiado 

genérica, a intercalação de Nietzsche tem o valor de chamar Hamlet ao problema de uma 

fundação do conhecimento e à dissipação de todas as ilusões. Isto aplica-se a Hamlet, não 

na medida em que ele as tenha dissipado, mas na medida em que o não dissipamento, em 

que está colocado, é já o lugar último da essência e de todo o risco da acção. Tentemos 

perceber como se suporta nisto o delay. Mas, para lá chegar, é preciso primeiro desconfiar 

de Hamlet e desconstruir-lhe as razões.  

 No plano ainda incipiente das motivações dramatúrgicas, os solilóquios de Hamlet 

tematizam a divisão entre obedecer à injunção paterna, que o impele para a vingança, e 

furtar-se a essa injunção, seguindo o que poderíamos chamar os ditames do seu tempera-

mento.291  O fundamento desta divisão está em que Hamlet vacila entre a convição de que 

                                                
291   A explicação do delay com base no temperamento é o centro da interpretação goethiana: «é claro que 
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o Espectro é realmente o espírito do seu pai e o receio de que não passe de um Demó-

nio.292 O delay hamletiano dever-se-ia, assim, à incapacidade de determinar a natureza da 

aparição. Porém, aquela divisão é suprimida no momento em que Hamlet se convence de 

que o relato do Espectro é verdadeiro. Esse momento é o da peça que organiza para o rei, 

o momento do teatro dentro do teatro, no qual Hamlet, colhendo na reacção do Rei a prova 

da sua culpa, amnistia o Espectro de todas as reservas que a sua aparição suscitara. A 

conclusão do episódio, para Hamlet, é que o Espectro não mentiu: é, portanto, o seu pai. A 

vingança deveria então tomar o seu curso. Não é isso, porém, que sucede. Na cena seguin-

te, o príncipe estará a sós com Claudius (situação com que termina o protótipo escandina-

vo) e ainda desembaínha a espada, mas, numa das saídas mais desastradas da história do 

teatro, renuncia intempestivamente ao propósito cuja necessidade acabara de confirmar.293 

A vingança ainda tem de esperar mais dois actos. Em suma, não colhe a motivação que 

nos é representada nos solilóquios. Porém, nenhuma nos é dada em alternativa. Em contra-

partida, faz sentido ver a peça, em toda a sua extensão, como um inquérito dramático em 

torno da questão moral do acto — desse mesmo acto cuja potencialidade remete ao dictum 

paterno da vingança. Este questionamento e a impossibilidade de transformar a potenciali-

dade em acto é que determinam o impasse hamletiano. Deste ponto de vista, a questão da 

realidade do Espectro é dispicienda. A sua aparição, aliás, é um acontecimento em que 

                                                                                                                                             
Shakespeare pretendeu [...] representar os efeitos de uma grande acção vertidos sobre uma alma incapaz de 
desempenhá-la. [...] Uma natureza amável, pura, nobre e sumamente moral, mas privada da fibra que forma 
o herói, afunda-se sob um fardo que não pode suportar nem alijar» (GOETHE, Wilhelm Meister’s Apprentice- 
ship, vol. I, IV, XIII, (trad. Thomas Carlyle), Londres, 1842, p. 283. Essa explicação reaparece em BRADLEY 
1904: 125-7, relacionada com a melancolia do herói renascentista. 
292  Esta vacilação seria inteiramente legítima para o público da época. A teologia protestante já se 
encarregara de banir o Purgatório — de onde provém o Espectro — e de barrar aos mortos qualquer saída do 
Céu ou do Inferno. Assim, espectros como o do pai de Hamlet seriam ou ilusões de mentes perturbadas pela 
melancolia ou demónios vindos sob formas familiares para danarem aqueles a quem se manifestam. Não 
será por acaso que Hamlet estudou em Wittenberg, o berço do Protestantismo. 
293  Pela razão talvez de que o que acabara de confirmar era no fundo a suspeita de que a verdade tem a 
estrutura de uma ficção. Mas essa descoberta põe imediatamente a questão do estatuto do acto de vingança. 
É a irrealidade de Claudius, e a sua própria, tal como implicadas na descoberta, que conduz a uma necessita-
ção (ainda que provisória) do perdão.  



 403 

percepção e expectativa (ou desejo) se conciliam. 294  Não é verdade que, ainda antes de 

saber do fantasma, o príncipe o vê? 

Ham. My father, — methinks I see my father.  

Hor. Where, my lord? 

Ham. In my mind's eye, Horatio. (I. 2, 183-5)  

De facto, a realidade da aparição não se constitui fora do quadro da afecção de Hamlet. 

Ele vê o pai repetidamente: nas carnes que friamente fornecem o bodo nupcial ou na 

imaginação dos lençóis incestuosos em que a mãe se deita. Para ele, a morte do pai parece 

não ter tido ainda o seu rito simbólico. Thrift, thrift, Horatio — quanta poupança! A quei-

xa de Hamlet é que não se enterra um cadáver como quem celebra um casamento. Há um 

luto que não foi feito e em virtude do qual é legítimo procurar o pai in the dust. Ora, o 

momento da aparição vem revelar esta conveniência absoluta entre a afecção de Hamlet e 

a condição do Espectro. O significado da aparição está já à partida inscrito no coração de 

Hamlet: é evidente que o pai ainda não morreu. Resiste a morrer, passeando-se pelas 

ameias enquanto a mulher copula com o cunhado bestial. Está vivo no desassossego. A 

generalização do desassossego é um efeito do poder do Espectro. Este efeito será comuni-

cado ao filho, como um bloco de memória imperativo e esmagador; e o filho, transitiva-

mente, comunicá-lo-á ao espaço que o rodeia. Na epifania do Espectro, deste modo, aquilo 

que desaba sobre o filho não é a morte do pai, mas a resistência do pai a morrer, a vida 

                                                
294  Nada do que afirmamos até aqui, parece-nos, beligera com a interpretação psicanalítica ortodoxa de 
Hamlet, firmada no óbvio de que a morte de Claudius já se faz desejar antes da aparição do Espectro (a resti-
tuição do óbvio aos direitos da sua significação terá sido uma das mais árduas conquistas da Psicanálise). A 
vinda do Espectro e o seu projecto de morte (o mandamento de executar o rei) confrontam Hamlet com a 
viabilidade ética dos desejos de morte que até aí permaneciam sob o domínio de uma censura bem sucedida, 
e que, depois disso, só um dispêndio extraordinário de energia pode manter nessa condição (cf. JONES: 201-
10). Ora, é essa viabilidade antes insuspeita que se torna paralisante, na medida em que ela lança o seu agen-
te no grande perigo de, pela realização em acto, confrontá-lo numa verdade do desejo que já não estaria em 
condições de ser ocultada e que o agente sente como puramente destruidora. Naturalmente, esta verdade, 
para a Psicanálise, é a de que assassinar Claudius envolve para o Príncipe o reconhecimento de motivações 
que importariam igualmente o assassínio do Pai. Um aspecto crucial nos afasta aqui da leitura psicanalítica: 
o de considerarmos que a leitura secundária de um texto — que a Psicanálise chama idealizante — não é 
totalmente absorvida na sua leitura primária (a leitura do Inconsciente e da dramática do desejo) na medida 
em que é em relação a estruturas secundárias (aos discursos do mundo), que importa instaurar ou referir 
organizações de significado.  
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que persiste naquela morte e que continuamente reaparece. O relato do Espectro, aliás, não 

faz mais do que significar obsessivamente o inaceitável da sua própria morte, o seu carác-

ter unnatural, a impossibilidade da consumação do luto. O filho, e a peça com ele, trans-

portará até ao fim esse luto jamais feito e jamais a fazer, a não ser por meio de outra morte, 

de outros lutos, de uma sucessão ou transferência de lutos. Deste modo, as mesmas afec-

ções que determinam Hamlet (o luto, a obsessão, a vingança) serão, por mão de Hamlet e 

sem nunca haver perda, transferidos para quantos o rodeiam. O seu acto maior — um acto 

que é a sucessiva inverificação do acto que se propõe — é a replicação de um luto que a 

todos há-de abranger como uma dívida a ser paga colectivamente; e a vingança será tanto 

mais catastrófica quanto mais difere do seu alvo. Por isso, nesta peça, todos morrem a 

morte de outros, jamais a própria. Polónio morre como duplo do rei atrás de um pano de 

mau teatro. Ofélia morre o ricochete da morte do seu pai. Laertes morre da morte de Ham-

let (pela espada destinada à morte do príncipe). Gertrudes morre com o veneno preparado 

para o filho. Claudius morre a morte de Hamlet (este só o mata quando já se sabe morto). 

Contaminados pela morte original (a do velho Rei), todos acabarão por participar da sua 

natureza espectral e Fortinbras poderá, no final, tomar posse de um reino de espectros. 

5. Afirmámos acima que o efeito de reconhecimento — e, portanto, a verdade das suas 

circunstâncias — é para Hamlet a consequência da epifania do Espectro. Sugerimos que o 

novo clima trágico dependia da anterioridade desta condição. Naturalmente, esta anterio-

ridade põe a questão do modo como se configura a acção subsequente. A questão é, na 

essência, moral. Para retomarmos os termos de Nietzsche: que acção é possível à saída do 

momento dionisíaco (representado na revelação do Espectro) quando, aporeticamente, 

esse momento é, por natureza, a impossibilidade de toda a acção e, contingentemente, um 

imperativo de acção extrema (a vingança)?  

 O carácter “dionisíaco” (i.e., anagnorético) da revelação do espectro é evidente: ela 

assume a forma de todo um programa identitário.295 É a identidade própria que desaba 

                                                
295  Chamar-lhe dionisíaco ou anagnorético é falaz. O que importa é o quando deste momento (e as 
consequências desse modo). Assim, não terá sido ainda observado de que modo a epifania do Espectro 
inverte o princípio trágico clássico. Ela corresponde ao momento da anagnórise aristotélica. Que o agente da 
anagnórise de Hamlet, o Espectro, i.e., o equivalente ao mensageiro no Édipo Rei, surja, não no final, mas 
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catastroficamente sobre o príncipe. Mas entre o que o pai lhe diz e o que o príncipe ouve 

há uma pequena diferença. Que lhe diz o pai? — Não poderei repousar enquanto não 

matares o teu tio, que ocupa o meu lugar. Que ouve o príncipe? — És meu filho, transpor-

tas o meu nome, torna-te digno dele, matando. Talvez em função desta discrepância, o 

primeiro impulso de Hamlet é, no mínimo, inesperado: toma notas nas suas tables — 

Yea, from the table of my memory 
I’ll wipe away all trivial fond records [...] 
And thy commandment all alone shall live 
Within the book and volume of my brain, 
Unmix’d with baser matter [...] 
My tables — meet it is I set it down, 
That one may smile, and smile, and be a villain; (I. 5, 98-108)296 

Em princípio, só é necessário tomar notas quando haja o grande receio de esquecer. Exis-

te esse receio? E, de resto, terá o príncipe tanta necessidade de reencontrar ou certificar na 

ordem substancial dos signos a revelação que a sua profetic soul já lhe anunciara? E não é 

insólito que, contrastada com a baser matter que agora urge apagar do livro e volume do 
                                                                                                                                             
logo no início da trama trágica, significa que o momento anagnorético não é já o momento final necessitado 
pela intriga e pela acção (como domínios da explanação do destino), mas sim a premissa que necessita, ela 
própria, os desenvolvimentos dramáticos. Deste modo, o trágico não se manifesta já como sucessividade 
inexorável que vai precipitar-se na catástrofe do reconhecimento. Ao contrário, a tragédia do herói passa a 
especificar-se como o problema da possibilidade de acção após o acesso à verdade de si mesmo (após a fun-
dação subjectiva). Mas isto compreende uma estipulação quanto à falta de poder consequencial da acção e 
quanto à possibilidade de o mundo a que se refere a acção retribuir-lhe com stimula efectivos. Denota-se 
aqui, por conseguinte, uma aporia intrinsecamente moderna: é na exacta medida em que às circunstâncias 
dadas da acção já não se pode reconhecer um carácter compulsivo (ou em que a história da liberdade se 
autonomiza da história da natureza, se a generalização for permitida), na medida. por conseguinte. em que a 
subjectividade emerge na ligação exclusiva ao seu destino, que o mundo pode aparecer também libertado 
das necessidades da intriga, portanto, no seu carácter fortuito e adventício (porventura cómico): é disso que 
dá conta a tragédia shakespereana com o acolhimento de episódios desligados, a sobreposição de registos, 
ou a subversão da unidade dramática natural de tempo, espaço e acção. Mas o modo como, aos olhos do 
protagonista, este mundo aparece a tal ponto alienado da história da sua liberdade — eis a aporia —  signifi-
ca uma intensificação ou encarniçamento especial da explanação da fatalidade, que continuaria a exercer-se 
ainda que I could be bounded in a nutshell and count myself a king of infinite space (Ham., II. 2. 243-4). 
296  A necessidade, no mínimo excêntrica, de num momento como este encontrar materiais de escrita não 
é, por outro lado, sem significado intertextual; tratar-se-á de outro incidente na relação irónica com os 
momentos memoráveis da revenge play, em particular aqueles em que comparece o fetiche narrativo da carta 
reveladora. Hyeronimo encontra a carta escrita com o sangue de Belimperia, que, fornecendo-lhe os nomes 
dos assassinos do seu filho, clama por vingança (KYD: III. 2); Lavinia, a quem cortaram a língua, maneja 
uma vara para escrever na areia os nomes dos autores do crime que a vitimou (SHAKESPEARE, TA: IV. 1).  
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cérebro, a nova verdade primordial e os pensamentos de sangue que dela decorrem se 

inscrevam na mesma ordem de exterioridade? Seja como for, Hamlet não será doravante 

senão o efeito dessa anotação. Os solilóquios serão a recapitulação, a glosa, o comentário 

do que foi inscrito nas tables; a sua acção, ou ausência dela, será a reconfiguração da 

mancha de tinta que é signo das terríveis palavras do espectro (my inky cloak, dirá à 

mãe),297 a sua tradução, transformação ou reescrita, no fundo, a sua disseminação em 

todos os lutos que a peça contém. Hamlet é vítima de um texto. A sua consciência torna-       

-se a incessante hermenêutica das palavras do pai, a exaustiva demanda das suas implica-

ções: melhor, de si mesmo enquanto implicação dessas palavras. Por seu lado, o que o 

Espectro inscreve nos cadernos e na carne do filho é a sua própria perda. Mas o que Ham-

let reescreve é o texto de uma identidade traumaticamente reactivada a partir do manda-

mento paterno e que em tudo manifestará a natureza espectral assim contraida. A aparição 

significa uma tal explosão de verdade, e tão magna, que ao filho mais não cabe que inter-

pretar, seccionar, configurar, conter a verdade revelada nessa explosão. Eis então a natu-

reza do luto: ele é uma rememoração de uma verdade tão evanescente que foi necessário 

desde logo escrevê-la. E é esta evanescência que, paradoxalmente, a torna terrível: é que 

ela tem de ser lembrada a todo o instante. 298 

 Mas, na medida em que essa verdade é a verdade de si mesmo, é também a reme-

moração de si mesmo que tem que ser feita como captura do que é evanescente. Por isso, 

para o Príncipe, é melhor escrever-se e interpretar-se na exterioridade do que escreveu (ou 

diz). Ao contrário do que pensará Polónio, não é loucura que, com um livro na mão, e 

rememorando, o príncipe se veja num vazio infinito atravessado de words, words, words 

(II. 2, 189). De onde vem às palavras essa sua afinidade com o vazio? Respondemos: vem 

do facto de dizerem o incrível. Todas as palavras se dispõem como prolongamento das 

linhas em que o incrível primeiro se inscreveu nos cadernos: por exemplo, que um 
                                                
297  Também uma alusão à convenção da revenge play, que sempre veste o vingador de negro.  
298  O que significa que a todo o momento é esquecida. BRADLEY anota certeiramente que a apatia ou 
letargia de Hamlet exprime durante toda a peça a potência activa do esquecimento. As injunções repetidas 
do Espectro («Remember me!», «Do not forget!») parecem enfatizar ou prevenir a evanescência da resolução 
e do amor filial. Neste sentido, os solilóquios seriam, não momentos analíticos das implicações do seu dever, 
mas o próprio processo de o submeter ao esquecimento (1904: 125-6). 
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homem possa sorrir e sorrir e ser um vilão. O que Hannah Arendt uma vez escreveu, 

reportando-se ao contexto mais abruptamente longínquo do nosso tema, parece, de súbito, 

fazer sentido para o complexo cristalizado na loucura fingida de Hamlet: «para os que se 

dispõem a cometer crimes, convém organizá-los da forma mais vasta e mais inverosímil. 

Não apenas isso torna inadequada e absurda qualquer punição [...] como garante que seja 

mais fácil acreditar nos assassinos, que proclamam a sua inocência, do que nas vítimas 

que dizem a verdade».299 O assassino faz do crime o inacreditável por excelência; a sua 

mesma existência aparece como negada pelo acto que a individualiza. E, no entanto, toda 

a realidade de Elsinore pressupõe esse incrível. Ora, se é o incrível que, pelo crime, vigo-

ra, não estar louco ou não parecê-lo seria violentar profundamente a lógica que assegura 

um grau de realidade à possibilidade da individuação. O declarar-se louco de Hamlet 

equivale a exemplificar, a esgotar a própria lógica que instaura a realidade.  

6. Esta rememoração da verdade de si mesmo enquanto lei ou mandamento é o que 

unifica os sete grandes solilóquios do príncipe. Em todos se joga uma espécie de infiniti-

zação das funções da consciência, uma incompletude essencial da verdade própria e a trá-

gica impossibilidade de situar essa incompletude perante a necessidade do acto. A praxis 

hamletiana tem horror à falta de provas; ao contrário da praxis aristotélica, de que o logos 

(a felicidade ou a infelicidade) é, por assim dizer, equiprimordial, esta quer carregar o 

fardo completo da sua potenciação, quer dizer, de uma inteira subjectivação do mundo. O 

acto do príncipe não pode ocorrer enquanto ele não puder mobilizar nesse acto uma ver-

dade sem exterioridade, uma verdade que não seja obra de um dictum anotado num cader-

no. Enquanto essa verdade estiver por configurar (e os solilóquios poderiam ser em núme-

ro infinito), o princípe está condenado a viver numa pura potencialidade do acto. Com o 

decorrer da “acção” (de uma acção que é a sucessiva inverificação da acção), é-nos dado 

observar a que ponto essa condenação tem como corolário inevitável a própria espectrali-

zação do príncipe (a este respeito, é digno de nota que a representação cénica, tradicional-

mente, associe Hamlet à palidez): quer dizer, a insuficiência do homem concreto perante 

uma consciência “espectral” que só se pensa a si mesma por ser de tal modo potencialida-
                                                
299  ARENDT 1951: 439. O contexto é o dos läger nazis. 
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de do acto que é já, sobretudo, potência de abolição do acto. (Também a célebre lucidez 

de Hamlet, que tudo absorve e tudo torna digno de reparo, mais não designa, no fundo, 

que a percepção da impossível saturação do pensamento pelo real.) Sublinhe-se aqui a 

premissa: um espectro delega no filho a obrigação de vingar a sua morte, no pressuposto 

de que ele é incapaz de o fazer. Uma das consequências da revelação paterna é a mimesis 

desta incapacidade: o filho mostra-se tão incapaz como o pai de cumprir a vingança, e a 

revelação tem o curioso efeito de chamar o príncipe da Dinamarca à participação (ou 

absorção) na natureza espectral do pai. 

 A epifania, por conseguinte, sujeitou o filho ao nada, à nadificação — e a sua tragé-

dia instala-se no coração do cânone como a luxuriante e lúcida floração desse estranho 

resultar em nada. É essa nadificação que está em causa no solilóquio To be or not to be... 

A morte, diz o príncipe, acarretaria os benefícios da supressão total. A menos que... A 

menos que sonhos a preencham. Eis a terrível imagem de uma morte, de uma total impo-

tência em que, sem poder acordar, ainda lhe é dado sonhar, isto é, desejar. O terrível é que 

na ordem da total impotência ainda seja dada a potencialidade sem acto e sem fuga do 

desejo. Em suma, o que há a recear na morte é que ela duplique a ordem das aparências. 

Mas não é o ser aparência que define o espectro do seu pai? E não é o ser aparência o que 

lhe acontece (ou o que ele faz de si) em vida? Todo o sentido do pedido final a Horatio, de 

que reconte a história, que faça passar alguma coisa, que o integre numa história, passa 

por aqui: que haja algures uma pequena esperança de fechamento do sentido. É que a 

própria escrita nas tables (e a reescrita nos solilóquios) não foi bastante, não o esclareceu. 

A questão da identidade foi levada irresolutamente à questão limite de ser ou não ser e, 

neste ponto, a escolha de Hamlet foi inequívoca: ele escolheu ser e não ser. Tal como o pai 

não está morto nem vivo, também Hamlet, por essa via, é e não é filho dele (porque retar- 

da a execução do mandamento). Os outros chamam a isso loucura. Mas Hamlet preserva-        

-se bem, fingindo e adiando. Sabemos da tradição que, além de pálido, anda com livros 

debaixo do braço: é também um intelectual, isto é, uma pessoa que faz as suas apostas no 

jogo da verdade. Ora, é neste jogo da verdade que se centra o trágico: Hamlet adere de tal 

modo à verdade do seu acto que cumpri-lo seria demitir-se de si mesmo. Assim, dizer que 
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ele não sabe o que quer ou que está indeciso é uma interpretação imprópria: ele sabe que 

querer não tem qualquer sentido. Nem sequer lhe é dado saber o que quer, com um pai 

morto que sabe tudo por ele. De uma consciência absolutamente esvaziada pelo dictum 

inicial, reconstituída por um ditado que apaga toda a baser matter da anterior experiência, 

não se pode esperar que saia da ordem da pura potencialidade da acção. Por isso, no final, 

pedirá a Horatio que conte a história. É esta talvez a característica residual da ordem trági-

ca moderna: o estar ela fundada num dictum e esse dictum ser a função de infinitização de 

uma consciência que é pura potencialidade de agir e que renuncia sempre a cumprir-se em 

acto — que é portanto puro espectro inconceptualizado. 

 

 2      Representações da soberania  

We princes, I tell you, are set on stages in the 
sight and view of all the world duly observed.  

Elizabeth, To Lords and Commons (1586)  
 

1. Voltemos ao anúncio das núpcias reais. Na ocasião, só o esquivo Hamlet parece 

tomado de uma disposição adversa. A rainha viúva, sua mãe, sobe ao altar pela mão do tio 

usurpador, nem dois meses transcorridos sobre a morte do velho rei. Gertrudes interpela o 

filho e faz reparo daquela disposição. Não fosse o facto de a magnitude, a terrível altura 

das palavras nesta peça parecer deliberar-se contra toda a ternura, dir-se-ia que a interpela-

ção da mãe incestuosa prolonga o trabalho de parto e recapitula a directiva maternal no 

acesso do filho à realidade. O cuidado e cautela de Gertrudes, sentada no trono, é remeter 

a dor de Hamlet à ordem indiferente da existência: tudo passa, diz a rainha, tudo morre, 

tudo é movimento das coisas da natureza para a eternidade. Mas o luto do príncipe parece 

querer contrariar todas as coisas e resiste a dissipar-se: é, por isso, unnatural. É de razão, 

pois, que a mãe o questione: «Why seems it so particular with thee?» A réplica do prínci-

pe não se limitará a subtrair o diálogo ao escrutínio de humores e disposições contingentes; 

soberbamente, também torna o príncipe indialogável. Ali, onde toda a particularidade se 

dispõe ao escrutínio (parece ele dizer), podemos estar certos de ter ocorrido uma deserção 
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da alma. Essa alma sem escrutínio e sem diálogo — essa mesma interioridade a que a 

modernidade foi apresentada na côrte de Elsinore sob a forma de sete monólogos — é, por 

ocasião das bodas reais, inauguralmente trazida ao reino da representação, mas para resis-

tir desde logo a prestar-lhe direitos de vassalagem: 

Seems, Madam! Nay, it is; I know not seems; 
'Tis not alone my inky cloak, good mother, 
Nor costumary suits of solemn black, 
Nor windy suspiration of forc'd breath, 
No, nor the fruitful river in the eye, 
Nor the dejected 'haviour of the visage, 
Together with all forms, moods, shows of grief, 
That can denote me truly; these, indeed, seem; 
For they are actions that a man might play: 
But I have that within which passeth show; 
These but the trappings and the suits of woe. (I. 2, 76-86) 

Nenhum signo denota com verdade. O príncipe da Dinamarca só encontra signo adequado 

na impaciência de todos os signos. Toda a intenção expressiva, toda a forma prestes a fixar 

um sentido é visada no mesmo furor de desqualificação. Por trás dos adornos lutuosos, 

tudo no Príncipe é irrestituível, é nothingness; e a alma moderna, a sombra de um sentido 

por detrás da minuciosa evacuação de todas as coisas. É consabido o modo como Hamlet, 

no decurso da peça, para melhor não ser, se cobrirá de máscaras, multiplicará as formas, 

as disposições, os semblantes, the actions that a man might play. Mas nenhuma contigui-

dade determinará aquilo que está dentro e supera todo o manifestar: nem a de Polónio, 

nem a de Ofélia, nem a de Horatio, nem (receamos) a de si mesmo. 
 A ideia de uma interioridade sem coalescência, encontramo-la mais de uma vez na 

intertextualidade shakespereana. O exemplo mais iluminador é talvez oferecido pela extra-

ordinária cena da catoptromancia do soberano, no Ricardo II. Quando as más notícias se 

avolumam e a realeza de Ricardo começa a desagregar-se, o rei, espoliado do poder numi-

noso da soberania, sem nome, nem título, «know[ing] not what to call myself» (R-II: IV. 1, 

254), lança mão de um espelho e ergue-o diante do rosto. Na reflexão desse rosto que 

«every day under his household roof/ Did keep ten thousand men» (281-2) há a percepção 
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de uma majestade que se vai dissolvendo, sem que nisso, em compensação, a humanidade 

apareça e ganhe um nome. Para Kantorowicz, que anexa esta cena à reelaboração proto-

moderna do conceito jurídico-teológico dos dois corpos do rei, este espelho mostra «o 

rosto banal e a physis insignificante de um homem digno de piedade, uma physis doravan-

te desprovida de metafísica, qualquer que ela seja. É, ao mesmo tempo, mais e menos do 

que a morte. Trata-se da deposição de Ricardo e da elevação de um novo corpo natural» 

(Kantorowicz: 686). De súbito, numa espúria afirmação de autonomia — «I will undo 

myself!» (R.II: IV.1, 202) —Ricardo atira o espelho ao chão e o rosto desfaz-se «in an 

hundred shivers» (288), fracturando definitivamente a pessoa soberana, tanto a que está 

no centro da majestade externa, como a que está no centro da persona subjectiva. Boling-

broke, que presencia a cena, observa que foi a sombra da dor de Ricardo que destruiu a 

sombra do seu rosto. A dor, obtempera o soberano deposto, está toda preservada no inte-

rior — e, anunciando as palavras de Hamlet para com a mãe, prossegue:  

All these external manners of laments 
Are merely shadows to the unseen grief 
That swells with silence in the tortured soul; 
There lies the substance (294-8) 

A figuração do eu como um lugar recluso e inacessível não necessita já de ser reafirmada 

como uma das principais invenções shakespereanas; interessa observar, porém, de que 

modo essa reclusão é co-extensa da catástrofe que se precipita, da qual é sempre a alegoria 

ou metonímia. Para todos os reis, príncipes ou generais, essa queda na interioridade inex-

pressa segue-se quase sempre à perda da coroa e do poder numinoso da soberania. No 

Júlio César, na única excepção à peculiar regra dessa tragédia de não deixar ninguém 

sozinho em cena, Shakespeare produz a chocante visitação de Brutus pelo seu fantasma, 

quando o infortúnio do probo republicano já está lançado. No Rei Lear, essa queda assume 

a proporção extraordinária de uma conturbação de toda a natureza, ainda que esta recuse 

oferecer-se como plano em que a interioridade possa reconhecer-se numa qualquer ordem 

de sentido. Quando Lear, por exemplo, decide interpelar os elementos para reclamar justi-

ça, a natureza responde-lhe com uma tempestade ameaçadora e ininteligível, perante a 
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qual a única coisa sensata a fazer é recolher-se no abrigo mais próximo. Nesse abrigo, 

nenhuma conversação ocorre entre o Rei e o mais ínfimo dos seus súbditos, apenas uivos 

de dor e raiva; quer dizer: ali, onde quer se apresente uma expectativa de sentido, tudo se 

torna indialogável.300 Poderíamos identificar essa perda com a própria queda do Rei na 

humanidade, mas será mais curial dizer que os pseudo-heróis shakespereanos, na verdade, 

caem num lugar fora da humanidade, tão equidistante dela como o lugar que primeiro 

ocupavam: Lear, por exemplo, cai literalmente no lugar do Bobo, ou da loucura. A reocu-

pação desse lugar em que caem os heróis trágicos modernos — o lugar do Bobo, do Louco 

(fingido ou não), do possuído (como Othello) — e a sua identificação como lugares da 

humanidade, não será porém preocupação do palco, cuja obra é abrir-lhes essa queda; tal 

reocupação será trabalho do próprio poder. Também esse lugar de ocultação será objecto 

da regulação e da norma, que, por assim dizer, se aplicará a bater três vezes na parede, 

como no jogo das escondidas, dizendo: vi-te! — como uma concepção poética, aliás, nos 

diria que faz a morte. Esta é já uma história posterior a Shakespeare, mas de modo 

nenhum inatendida nem por ele inantecipada. 

2. A réplica de Hamlet à mãe, no anúncio das nupcias reais, também catapulta o Prínci-

pe para fora deste mundo. Ao declarar que não conhece o parecer, e quando enumera as 

acções que efectivamente parecem, ele não se limita a dizer que é ilegível para os outros (e 

talvez para si mesmo); ele também declara que o seu mundo não tem medida comum com 

o da raínha e do tio, porque subentende um modo de percepção que lhe é próprio, em vir-

tude do qual ele apreende todas as coisas na sua verdade objectiva. Esta sua especialíssima 

aptidão para interpretar o espectáculo humano, que o impede de se deter no que parece e o 

obriga a reconhecer nos outros a verdade do que são, decorre caracteristicamente do seu 

luto indissipável, no qual é visado todo o reino das aparências. É o que está em causa, por 

                                                
300  Que a natureza se recuse a potenciar a decisão sobrana é já o escândalo de que se desenvolve toda a 
intriga: a recusa de Cordelia em desempenhar o papel convencional que o pai para ela determinou no seu 
jogo de auto-adulação. Ao declarar-se indisposta para a mentira, Cordelia coloca-se na situação daqueles que 
«falando e agindo livremente, naturalmente, e rejeitando o seu papel arquetípico de modo a afirmarem a 
individualidade, têm de ser suprimidos (...); os seus poderes mágicos, e sem dúvida encantadores, brotam da 
natureza e por isso são perigosos». (Joyce Carol OATES, “ ‘Is This the Promised End?’: The Tragedy of King 
Lear”, in Contraries, New York, 1981, p. 134.)  
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exemplo, na passagem no Acto V em que empunha a caveira de Yorick; ao contrário do 

que a interpretação vulgar dela costuma fazer — uma ocasião de reconstituição interior 

pela rememoração —, ela alegoriza o modo penetrante como o Príncipe vê qualquer 

homem em vida e como, na forma de uma caveira, se objectiva sob esse olhar a verdade 

última que supera todo o manifestar. Perante o que resta de Yorick, o seu luto perde de 

vista as circunstâncias concretas do regicídio e declara-se justificado por antecipação. Que 

o jovem príncipe se encavalitasse no Bobo ou disfrutasse as suas momices (parece Hamlet 

dizer) é um cenário que só parece possível ali onde as pessoas pensam que não morrem, 

onde a lei natural não deseja ainda certificar os seus direitos e concede ainda uma ilusão 

que em tudo lhe é contrária: a da individuação. E, do mesmo modo, poderíamos nós dizer, 

mesmo sem termos um rei como pai, ler os livros que lemos, manter a maior parte das 

conversas que mantemos, dedicarmo-nos aos objectivos que nos prendem, se acaso uma 

fornalha diligente não abastecesse essa ilusão, e a morte própria não aparecesse como a 

imagem da pura impossibilidade?301    

 A predilecção do príncipe pelo teatro, o seu fraternal acolhimento dos actores, aves 

de arribação a que Elsinore abre as portas, inscrevem-se na mesma ordem de razões. O 

teatro não é apenas organização de aparências e metáfora da condição humana; nele se re-

activa também, a cada passo, a situação prototípica da decifração, de que Hamlet se sente 

sempre vencedor antecipado. O príncipe não se limita a pairar sobre o teatro de Elsinore a 

partir do seu sterile promontory, como um encenador sentado à sua mesa ou, melhor, 

como o actor de uma outra peça; mostra-se também interessado na retórica e na estética 

do drama, e na respectiva analogia com a sua própria situação emocional. É a persistente 

referência metateatral — se quisermos, a distância estética — que lhe permite o domínio 

vigilante da realidade objectiva do artifício. O recurso obsessivo a termos como argument, 

stage, act, audience, player, pageant, prologue, com que Shakespeare, a todo o instante, 

sinaliza a que ponto devemos estar conscientes desta relação, significará que o mundo da 

peça intitulada A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca é, para o príncipe, uma 

                                                
301  S. FREUD, "Thoughts in Time of War and Death", in The Major Works, Londres, Encyclopaedia 
Britannica, p. 727. 
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imposição ou uma violentação recíproca da realidade e da aparência, e que o teatro, no seu 

todo, é mais e menos real do que o mundo em que deambula. Porém, adoptando a pose do 

actor de modo a excitar o que nos outros se apresenta como natureza, numa palavra, con-

vertendo-se em impostor para melhor certificar a solidez da impostura, o Príncipe parece 

menos interessado em declarar a sua exterioridade em relação ao mundo constituído como 

teatro do que em mergulhar nele da maneira mais fiel e intensa.302 Mas, portador de uma 

interioridade sem manifestação e sem forma, ele é já espectro e assombração desse mundo. 

A transparência do mundo, porém, não encontra equivalente na transparência da interiori- 

dade; pelo contrário, o mundo é transparente para Hamlet na medida em que o enigma de 

si mesmo persiste. Este enigma persiste tanto mais quanto é a própria inacção que o res-

guarda; e se existe acção, como a de transportar livros pela corte, insultar Ofélia ou ins-

truír actores, ela é de tal modo afectada e, do ponto de vista das expectativas normais de 

uma audiência teatral, tão decepcionante, que a todo o momento parece angustiadamente 

precavida contra a simples possibilidade (distintiva dos heróis da tragédia clássica) de 

desdobrar e revelar o enigma resguardado na interioridade.        

 A forma dramatúrgica da isenção de mundo de Hamlet é o solilóquio, a que só ele 

tem direito em Elsinore. Isto significa: só ele pode ouvir as próprias palavras, o que as 

assimila às palavras do Espectro, que também só se fazem ouvir junto do filho. Os outros 

estão imersos no espectáculo, nas acções ou textos que se dão a ver e ouvir. Mas o que 

unifica os sete grandes solilóquios do príncipe é precisamente a questão da desafecção da 

personagem ao texto em que se vai fixando o seu destino. Que texto? Já o dissemos: o do 

mandamento de vingança, as palavras anotadas nos cadernos da memória. Depois da 

epifania do Espectro, Hamlet não será mais que o efeito da anotação resultante. Os soliló-

quios serão a recapitulação, a glosa, a hermenêutica incessante desse ditado. Com a reve-

lação do Espectro, é a questão da identidade própria que desaba catastroficamente sobre o 

                                                
302  Também Lear: «we are come/ To this great stage of fools» (KL: IV. 6, 182–183); ou Macbeth: «Life’s 
but a walking shadow, a poor player / That struts and frets his hour upon the stage» (Macb: V. 5, 24–25). 
De resto, para Fortinbras, o soberano que triunfa na cena final, Hamlet deve ser, também ele, tratado como 
um actor triunfante, i.e., como o triunfador de uma ordem concorrente de acontecimentos: «Bear Hamlet 
like a soldier to the stage» (Ham: V . 2, 375).  
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príncipe. Mas essa questão, ao longo dos sete solilóquios, não encontrará resolução ou 

saída, e o príncipe, morrendo, pedirá a Horatio que reconte a história, que faça passar 

alguma coisa to th' yet unknowing world. O labor da identidade, como vimos, foi levado 

irresolutamente à questão-limite de ser ou não ser. Trata-se de um limiar trágico: uma vez 

atingido, é impossível saír da pura potencialidade do acto e fazer agir a vingança.  

 A exterioridade do principe da Dinamarca em relação à lógica cortesã e a paradoxal 

florescência retórica, sete vezes repetida, em torno desta exclusão e desta indecifração 

própria — a indecifração do enigma ou coração do seu mistério — favorecem a identifi- 

cação de um distúrbio potencial na distribuição das coisas e dos seres na contingência polí- 

tica. Como situar convenientemente o informe sem expressão hamletiano na história das 

ideias políticas? Nele parecem ecoar as aporias através das quais, no alvor da modernidade, 

se constitui e consolida a estrutura do político. No informe hamletiano, com efeito, algo de 

uma mutação essencial se deixa surpreender, uma mutação que impregna ou conduz o pro-

cesso histórico de constituição do moderno paradigma soberanista. Por outras palavras, o 

destino do príncipe recolhe uma determinação a esclarecer como forma de destino comu-

nicada pelos quadros conceptuais que articulam a experiência política nascente. Para 

compreendermos de que modo, é necessário abandonar provisoriamente o Príncipe da 

Dinamarca e confiarmo-nos ao terreno aberto por outro Príncipe mais meridional. Voltare-

mos depois a Elsinore e ao exame da unidade trágico-política representada em Hamlet.  

3. O tratado que, na década de 1580, Giordano Bruno redigiu em Inglaterra e dedicou a 

Philip Sidney, De Gli Eroici Furori, em que, sob a forma de uma colecção de poemas de 

amor comentados, empreende um sistema unificado de todos os conteúdos universais da 

memória, reanimando-os como emblemas e imagens talismânicas, é posto, logo no exór-

dio, sob a égide de Diana, a caçadora, que fulgura entre as suas ninfas como o sol entre os 

astros: 

             ... l’unica Diana  
Qual è tra voi quel che tra gli astri il sole.303 

                                                
303  In Opere di Giordano Bruno Nolano, vol. II, Lipsia, 1830, p. 312. 
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A hipótese de que esta Iscuzacion del Nolano alle più virtuose e leggiadre dama seja diri-

gida a Isabel I de Inglaterra, transfigurada em produção fantástica, tem atormentado os 

entusiastas. Culianu (108) prudentemente prefere ver na invocação de Diana um símbolo 

de aventuras espirituais, mais do que o indício de um amor inacessível pela rainha inglesa, 

e sugere que, no tratado de Bruno, o emblema mnemónico de Diana estaria ao serviço de 

uma recapitulação da velha teoria da transferência da soggetá, que Ficino esplendidamente 

resumira como aporia da individuação mística: «quem ama não está morto porque vive no 

objecto; não está vivo porque está morto em si mesmo».304 A soggetá remete a uma espé-

cie de marca ou impressão que molda a forma humana individual desde a geração e cuja 

matriz é celeste (ou astrológica). É a captação desta soggetá por alguém nascido sob a 

mesma estrela que desperta a sujeição de amor, entendida como o despertar de uma virtus 

phantastica capaz de produzir a transferência da soggetá. Entrando pelos olhos do amador, 

a humanae formae signata do amado desperta um desejo de emulação que, por fim, levará 

o amador à alienação de si mesmo. Em Ficino, como em Bruno, o amor místico ou mágico, 

porém, faz dessa alienação uma operação de acesso à mnemónica da alma e do mundo.  

 Na Inglaterra de 1580, porém, a despeito da leitura esotérica (ou em plena congruên-

cia com ela), seria impossível invocar a deusa Diana, que reina entre as suas ninfas como 

o sol triunfal do mundo inteligível, sem aludir calculadamente a Isabel.305 Desde logo, 

porque a mnemónica mitográfica não é apenas o veículo de uma união espiritual à alma do 

mundo; ela é o próprio state of affairs no que concerne ao entendimento da soberania. A 

exaltação da ideia imperial encontra-se no apogeu. O monarca francês Francisco I já fora 

apelidado de «Hércules gálico» por Joachim Du Bellay: «Digne fils de Henri, notre Her-

cule gaulois...»306 Já Henrique II havia sido Júpiter, e Catarina de Médicis, a sua velha ini-

                                                
304  Marsallo FICINO, De Amore, Comentario a «El Banquete» de Platón [De Amore; Commentarium in 
Convivium Platonis], Madrid, 20014, p. 42.  
305  Frances YATES é aqui conclusiva, mostrando que os vários emblemas femininos dos Heróicos Furo-
res, «Uma, em cuja presença a verdade mística se revela, a Diana única, a Anfitrite [são] em suma a diva 
Elizabetta», a cujo culto Bruno aderira desde Le Cena de le Ceneri, e a quem «prometera um império vasto, 
místico e universal» (321-2). 
306  Les Regrets [1558], Paris, 1994, p. 96. 
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miga Juno.307 À guerra civil das religiões europeias correspondem assim monarcas de ext-

racção pagã que, em consequência, pairam elevadamente sobre a baixa fortuna bellicorum. 

Os exércitos que comandam, por seu lado, aureolam-se de mandatos olímpicos. Também 

em Inglaterra, o culto real é formado pela assimilação da majestade a uma mnemónica da 

mitologia clássica. Todos os ideais de uma monarquia universal se concentram em torno 

de Isabel I, que lhes oferece corpo místico. Mas a situação particular da Rainha impõe 

comparações distintas. Como não está casada, o que a unção popular interpreta como con-

dição votiva de castidade perpétua, Isabel é comparada a todas as virgens célebres: é uma 

Vestal, é Astreia, Ariadne e, segundo a truncada homofonia do seu nome, Beta ou Beata 

Maria (Fischlin, 1997). Edmund Spenser chama-lhe Uma,308 é a percepção mágica do 

Todo no Um. Mas a comparação preferida é a que a transforma, muito britanicamente, em 

Diana, deusa da caça. O epíteto não presta apenas justiça às predilecções cinegéticas da 

raínha; tem também a vantagem de reunir num só emblema o carácter virginal e a aptidão 

bélica. Mas, uma vez que Diana é uma deusa lunar, como justificar semelhante atribuição 

a Isabel I? A solução é analógica e decalcada da imagem medieval das duas luminárias do 

poder: enquanto que o sol se associa ao mundo inteligível, a lua é o símbolo do Império 

como reflexo dessa luz. É no contexto desta doutrina que a raínha de Inglaterra se conver-

te em objecto de um culto lunar expendido por toda uma escola poética chamada School of 

the Night, de que Walter Raleigh, cavaleiro da fortuna, foi o expoente.309 Assim, o círculo 

culto inglês, para que Bruno escrevia, não teria qualquer dificuldade em imaginar a deusa 

Diana (a do Nolano ou outra) sob os rasgos particulares da rainha venerada.  

                                                
307  Em Spaccio della Bestia Trionfante (1584), BRUNO retoma a oposição. A inconstante Fortuna (aliada 
de Juno) apresenta-se na assembleia dos deuses olímpicos para reclamar o lugar de Hércules entre as conste-
lações. Esse lugar corresponde à fortezza, que é amparo de todas as outras virtudes e vencedora da própria 
Fortuna. A pretensão desta última é assim vã, embora Júpiter não possa negar-lhe a liberdade de se mostrar 
em qualquer outro lugar da terra ou do céu («a suo arbitrio lasciò e quella [la sedia d’Ercole] et altre tutte 
che sono ne l’universo» (II, 3, Turim, 2002, pp. 116).     
308  The Faerie Quenne [1590-1609], II. 1, Londres, 1978, p. 203ss. Para os muitos nomes de Isabel e as 
formas do seu culto, cf. STRONG: 122-25. 
309  «Praised be Diana´s fair and harmless light /(...) / Praised be her beams, the glory of the night/ 
Praised be her power, by which all powers abound.» (Walter RALEIGH, «Praised be Diana’s fair...» [1593] 
in J. W. Hebel e H. Hudson (eds.), Poetry of the English Renaissance 1509-1660, Nova Iorque, 1941, p. 133.  
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 Qual o significado político deste culto? A percepção da monarca segundo figuras da 

mitologia subentende um traço de mentalidade que tendia a ver nos impérios contemporâ-

neos a potência restauradora de uma idade de ouro clássica. Embora esse traço tenha de 

ser entendido como forma denegatória dos perigos naturais que rondam a soberania (a for-

tuna, em particular a bellicorum), os príncipes europeus encontraram neste período inúme-

ras razões para se representarem a si mesmos, aos seus reinos e ao seu poder numa espécie 

de continuidade providencial da Roma antiga ou, mais portentosamente ainda, na continu-

idade de linhagens heróicas e comunidades mais antigas. Mas era o ascendente de Roma 

sobre esta mentalidade que fornecia o modelo de Império pertinente, e não é difícil ver 

que o ocaso da negra idade média (como já era sentida), subsequente à queda de Roma, 

continha também, no parecer contemporâneo, a potência de um império ressurrecto.310  

 Mas a referência clássica é amiúde chamada a justificar também o carácter imperma- 

nente e transitório do poder e a sua fragilidade perante a fortuna. Shakespeare é repetida-

mente o mestre desta clínica. Dois exemplos bastarão a sintetizar uma casuística intermi-

nável. No Hamlet, na cena do cemitério, as irreverentes alusões aos arquétipos clássicos 

do Imperador Alexandre e do imperious Caesar dead and turned to clay (V. 1, 180) pare-

cem querer demolir a pretensão do poder soberano a responder a nada mais que à sua von-

tade autónoma ou a reclamar a sua isenção da lex naturae (de cuja soberania o cemitério é 

trono e decreto). Este cepticismo, que as pretensões soberanas terão doravante que comba-

ter até se cristalizarem no Leviatã de espada empunhada supra Terram (na qual todos os 

soberanos são sepultados) e nos absolutismos barrocos, talvez prepondere ainda mais no 

Othello. No primeiro Acto, a ilha de Chipre, de que Othello é agora o soberano, está no 

centro de um conflito internacional: há uma iminência de guerra entre Turcos e Venezia-

nos. Os quatro actos restantes, porém, abandonam este cenário e centram-se numa tragédia 

doméstica de amor e ciúme. Vénus e Marte, portanto, disputam o destino do soberano e 

testam as suas forças no curso dos eventos humanos: Marte no grande mundo da política e 

                                                
310  Embora o conceito de império não fosse mais do que um sincretismo, reportado variavelmente ao 
realm de um estado auto-suficiente, ao atributo do monarca (o seu dominium sobre as coisas e os seres) ou 
ao controlo por ele exercido sobre áreas geográficas distintas. Sobre a ideologia imperial isabelina, cf. 
CORMACK: 10ss.  
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Vénus no pequeno mundo da casa. Mas a ameaça interna e a ameaça externa, a paixão e a 

política, não são apresentadas — costuma ser esta a grandeza de Shakespeare — como 

esferas alternativas de preocupações humanas. De facto, sob os auspícios do insondável 

Iago, é a própria cama do soberano que se transforma num campo de batalha e, segundo se 

colige, há nela mais sangue, do que em todas as armadas fundeadas no Mediterrâneo.311 

 Se tivermos em mente o destino misto de Othello, torna-se evidente por que razão o 

dramaturgo Shakespeare, pelo menos no que respeita à imitação ou invenção de eventos 

históricos, nem sempre terá satisfeito os critérios de verosimilhança estipulados pela críti-

ca coetânea. Em 1595, o distinto parecer de Sir Philip Sidney estabelecia o gosto e apos-

trofava a falta de decorum que grassava nos teatros (deixamo-lo no original): «their Playes 

bee neither right Tragedies, nor right Comedies, mingling Kinges and Clownes, not beca-

use the matter so carrieth it, but thrust in the Clowne by head and shoulders to play a part 

in maiesticall matters, with neither decencie not discretion, so as neither the admiration 

and commiseration, nor the right sportfulness, is by their mongrel tragicomedy obtained» 

(Sidney: 135). A apóstrofe teria sido particularmente adequada ao Rei Lear, mas Sidney 

não viveu o suficiente para conhecer esta peça. Porém, em todas as suas tragédias e peças 

históricas, é patente a inclinação de Shakespeare para povoar as câmaras reais e a sala do 

trono com bêbedos, bruxas, bufões, coveiros e “marginais” de toda a têmpera, investindo-       

-os com o poder de aconselharem reis (ou de os espelharem) e de interferirem conspicua-

mente nas maiesticall matters (pensemos em Falstaff). Tais faltas de decoro, no entanto, 

exigem ser interrogadas à luz da concepção da soberania que as expedita. Quem é o sobe-

rano, para Shakespeare? Qual o sentido da sua clínica? Já se sabe que, para o Bardo, meras 

fronteiras sociais ou nominais não estão aptas a demarcar domínios de dignidade ontológi- 

ca; mas, na representação shakespeareana do atributo majestático, parece haver um pano 

de fundo compulsivo e formador, em função do qual a audiência é constrangida a formar 

uma percepção específica do Soberano e do poder que a Providência pôs à sua disposição. 

                                                
311   O que não significa repousar na tese de que Shakespeare convida a uma análise moral das suas obras, 
ao sugerir que o conflito político é inseparável das complexidades psicológicas (i.e., morais) dos que lutam 
pelo poder (BLOOM 1981: 3). Na sua intenção gestáltica, esta tese necessita de dissociar aquilo que no 
trágico, precisamente, se mantém numa coesão indissolúvel.  
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De facto, a possessão demoníaca de Othello, a entrevista de Macbeth com as «secret, 

black, and midnight hags» (Macb., IV.1, 47), a catroptomancia de Ricardo II, ou a senili-

dade de Lear, vilipendiado, à mercê de um bobo e mostrado na sua unicidade de corpo 

natural, chamam repetidamente a atenção para o enquadramento da prerrogativa soberana 

e colocam a questão traumática da rede de alianças naturais, humanas ou sobrenaturais 

com que ela é obrigada a interagir. Nessa interacção, a acção soberana é absorvida ou 

dissipada numa espécie de lex naturae, que tudo nivela e não conhece dignidades conven-

cionais. É disto mesmo que Lear faz eco, ao apodar o bobo de «my yoke-fellow in equity» 

(KL: III.6, 37). O velho rei descobre o bobo como seu igual, mas na medida em que ambos 

se descobrem, ao longo da tragédia, como servos dessa justiça natural que já nas páginas 

de Maquiavel comparecera com o nome de fortuna. A equidade de rei e bobo parece sub-

entender, com efeito, a sujeição do governo a uma jurisprudência natural, divina ou poéti-

ca, contra a qual, à entrada do século XVII, o discurso absolutista nascente, à beira de se 

cristalizar na Razão de Estado, se erguia. Mas que essa justiça impende fatalmente sobre a 

acção soberana, não obstante a sua denegação, revelam-no os destinos de Ricardo II, Hen-

rique IV, Macbeth, Duncan e também Claudius, a cuja crueza instrumental, ao sangue que 

têm nas mãos, acaba sempre por corresponder a contrapartida de uma violenta desposses-

são do trono. Por meio dessas figuras, Shakespeare retrata uma espécie de ferida aberta da 

primeira Modernidade, a da relação entre a violência, a lei soberana e a fortuna; mas nessa 

relação já se antecipa, na clareza dos seus contornos, a forma de soberania nascente. Que a 

História girasse ainda como uma Roda da Fortuna, a imagem medieval que exprime o 

carácter irreformável do mundo, é o que o drama soberano não deixa de experimentar (e o 

que os incessantes espelhos de reis saídos das mãos dos poetas contemporâneos repetida-

mente proclamavam).312 É por isso que na História continuam a ter lugar as bruxas noctur-

nas, as contingências passionais e os decretos naturais, e que todos, dela inseparados, 

estabeleçam ainda o seu cerco em torno da auto-afirmação soberana. Que os soberanos se 

contavam ainda na mesma frágil escala que os indivíduos e que eram deles the yoke-fellow 

in equity, mostrava-o à saciedade, por exemplo, o medo gerado em Inglaterra pela impre-

                                                
312  Para uma hermenêutica da Fortuna na tradição filosófica renascentista, cf. CASSIRER: 100-159. 



 421 

vidência de Diana, que negligenciara a descendência. O Poder e a História revelam-se, 

neste sentido, na sua conexão a circunstâncias particulares que podemos adequadamente 

definir como de uma “crise” na lei natural, de que não só a imprevidência de Diana é o 

símbolo, mas também a rivalidade entre irmãs, no Rei Lear, o ciúme, no Othello, a desme-

sura da ambição, no Ricardo II, e todas as espécies de ruptura imagináveis na rotineira 

liturgia política da História. Naturalmente, as forças efectivas nessa ruptura, as forças da 

fortuna, estabeleciam o seu cerco mais apertado em torno do que fundamentava a identi-

dade das nações e dos estados incipientes que lhes correspondiam: o soberano na sua 

humana contingência, pois, como assinala um Ricardo II retrospectivo, «within the holy 

crown / that rounds the mortal temples of a king/ keeps Death his court [...] / allowing him 

a breath, a little scene, / To monarchize, be fear'd, and kill with looks», (R-II: III. 2, 160-

5), quer dizer, aquele que partilha com o teatro (ou dele contrai por osmose) todo o carác-

ter provisório e irreal da sua existência. 

4. A “Razão de Estado” visa a abolição desta contingência. O termo dá entrada no 

vocabulário político europeu na década de 1590, tal como cunhado por Giovanni Botero 

no seu tratado De Gli Ragion di Stato, de 1589, que não perde tempo a defini-lo: «O Esta-

do é a firme dominação dos povos e a razão de Estado é o conhecimento do meios atinen-

tes à instituição, conservação e ampliação desse domínio» (Botero: 1). Não será de excluír, 

numa primeira instância, a conexão que o conceito mantém com os conflitos em que então 

se exprime a emergência do Estado-nação, como formação dominante da ordem políti-

ca;313 de resto, é desde Botero (e do seu leitor Grotius) até, pelo menos, Hannah Arendt ou 

Carl Schmitt, que o essencial do pensamento político europeu se joga a determinar de que 

modo a soberania se constitui como articulação ou dissidência das realidades da nação, da 

lei e da cultura. Mas a definição de Botero parece sobretudo indiferente a quaisquer preo-

cupações jurisprudenciais acerca do bom governo ou do bem comum; a dominação a que 

se refere não aspira a mais que a servir-se a si mesma, sem contemplar finalidades extrín-

secas à sua manutenção. Na medida em que à Razão de Estado se encontra associada uma 

                                                
313  Para a panorâmica histórico-filosófica, cf. Y.-Ch. ZARKA (dir.) Raison et déraison d’État. Théorici- 
ens et théories de la raison d’État aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, PUF, 1994. 
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concepção estratégica da acção política, e na medida em que ela funciona como uma san-

ção justificativa de qualquer tipo de transgressão que vise à manutenção do domínio, é 

justo remontá-la ao saber instrumental encerrado no conceito maquiavélico de virtú, que 

recomenda para os assuntos públicos a decisão sobre a conveniência da transgressão sob o 

ponto de vista das consequências: «nas acções de todos os homens, e ainda mais nas do 

príncipe, onde não há juízo a que apelar, só os fins devem ser considerados» (Maquiavel, 

Princ., XVIII, 66). Uma vez que é senhor de todas as consequências, e na medida em que 

a extensão do seu julgamento presta testemunho do seu ânimo e das suas forças na relação 

a fins que lhe são específicos, o soberano maquiavélico já concentra em si todas as deter-

minações essenciais ou legitimidoras da Razão de Estado. Mas o fundo problemático deste 

conceito será o da articulação das prioridades que circulam entre ética e política, na rela-

ção à ordem legitimadora dos fins (como quer que se interprete esta ordem: como a preser- 

vação do corpo político, o bem comum, a lei de Deus, a emancipação do homem, o impé-

rio da razão). Porém, a esta ordem superior assiste sempre um elemento de transgressão: 

ela pressupõe um ethos a que se sobrepõe a ordem auto-legitimante da acção política; 

pressupõe um homem capaz de se separar da sua comunidade tradicional ou da religião 

herdada e que se torna culpado de uma acção que se subtrai ao pluralismo existencial dos 

valores e à escolha trágica que eles impõem: esse homem é o que corporiza a Razão de 

Estado. É nesta medida que podemos considerar abolida a humana contingência do sobe-

rano; em seu lugar, emerge uma tecnologia já não preocupada com um saber prudencial 

em que se recolham as divisões, as tensões, as trágicas contradições do viver em comum, 

mas com estabelecer um saber seguro, uma ciência do governo mensurável e precisa. É ao 

estabelecer-se na relação com fins benignos que a Razão de Estado acolhe a ideia de uma 

transgressão; no seu conjunto, aqueles fins não correspondem apenas a uma perfeição 

moral sem fissuras, que subordinaria uma equivalente perfeição política, mas também à 

ordem superior legitimante capaz de absorver todas as transgressões e crimes cujo cortejo 

se revela a condição apta à realização histórica da Razão de Estado (ou outra). É essa 

reconciliação necessária entre o crime e a justiça, e a anulação retroactiva do crime, que 

fornece o paradigma da harmonização final de todas as divisões: o crime do Estado apaga-        
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-se, desinscreve-se da memória, por assim dizer, encontra a sua justificação no interior de 

uma ordem prevalecente, e o mundo da experiência recupera a sua unidade moral. Para a 

Razão de Estado, a História é a enorme presciência de um perdão (arendtiano) e, por 

conseguinte, a revogação contínua e anti-trágica do passado.  

 Deste ponto de vista, é fácil perceber o sentido da falta de decorum shakespereana. 

Ela decorre essencialmente de o Bardo se recusar a vestir o soberano com o novo atributo 

exigido pela Razão de Estado. Este atributo podemos defini-lo sumariamente por meio da 

glosa hobbesiana do imperium rationis. O imperium rationis é uma actualidade do poder, 

não conferida por Deus, nem simplesmente adquirida por nascimento, mérito ou força, 

mas relacionada à vida interessada do súbdito, que naquele poder se compactua, e em tal 

relação mantida pela instrumentalidade da virtú. Mas, na contrapartida da virtú, persiste 

ainda, no ponto de mediação ocupado por Shakespeare, um medievalismo jusnaturalista, 

como fundo cultural de base, já em vias de extinção, que acredita na submissão da lei civil 

à lei divina e natural, que vê o corpo político como uma comunidade natural inscrita num 

sistema de sentido divinamente sancionado e cujo agente é a fortuna. O dominium feudal 

funda-se ainda na lei natural de inspiração romana, da equidade natural, na qual a cristan-

dade europeia plasmou a equidade da criatura perante a salvação. O corpo político da 

medievalidade ainda se deixava determinar como o todo da humanidade, segundo a pres-

crição providencialista que assimila a humanidade à matéria total da salvação (assimilação 

que não excluía o soberano). Se as nações eram contadas em almas, a política era o corpo 

formado desta contabilidade, cujo melhor símbolo é o próprio corpo do Soberano, destina-

do a materializar o dominium que Deus concedeu a cada homem sobre a sua humanidade 

natural. É já na abjecção desta ilusão medievalista da comunidade natural dos homens, 

subentendida na soberania do dominium, que Hobbes exprimirá a sua percepção de uma 

humanidade de paixão bárbara e selvática, de homens que «pela sua mesma natureza, não 

encontram prazer algum, tomando pelo contrário grande parte de sofrimento, em manter 

sociedade onde não haja poder apto a submetê-los a todos» (Lev.: 106).  

 Fizemos acima menção ao facto de Shakespeare, em particular o Hamlet, ocupar 

sensivelmente a mediana cronológica do intervalo que separa Maquiavel de Hobbes; o 
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significado do facto projecta-se para além da mera circunstancialidade cronológica. Nesse 

intervalo, a subsistência conjunta do jusnaturalismo medieval314 e das concepções emer-

gentes que em breve se conciliariam numa doutrina unificada do estado, terá naturalmente 

contribuido a formar uma percepção dissonante, senão traumática, do político e dos seus 

fundamentos. Uma instância superficial dessa percepção encontramo-la desde logo na 

proliferação do “maquiavelismo” no teatro isabelino, que nele se tornou um lugar-comum 

proeminente por decalque, decerto, da amoralidade e do diabolismo políticos com que já a 

visão popular assimilara o florentino. O “maquiavelismo” serve ali como tropo de intrin-

cadas perversões e obscuras astúcias genéricas, ou, mais especificamente, de lógicas mali-

gnas e auto-referidas do poder (também ditas florentinas) que solicitam a obediência cega 

e a naturalização dos seus enigmas (o equivalente da divina maquinação que outrora fizera 

perder Édipo).315 A epitomização do florentino não terá sido mero jargão de amadores da 

dramaturgia política; ela correspondeu à percepção mais profundamente enraízada (e 

talvez decepcionada) de uma separação em curso entre a instância antropologicamente  

originária do “político” (que hoje diríamos própria, por exemplo, do zôon politikon aristo-

télico) e a “política” entendida como uma “profissão” exercida nos limites institucionais 

do espaço “estático” emergente — por conseguinte, como uma praxis em que já se mobili-

zam, na sua forma incipiente, as representações que em breve hão-de unificar-se na 

proclamação do Estado como guarida ou encarnação histórica do Espírito Objectivo. No 

que toca a Shakespeare, é decerto justa a apreciação dos compêndios quando, por exemplo, 

consagram personagens como Ricardo III, Iago, o Bastard do King John, e até Henrique V, 

como encarnações da “visão” florentina. Mas mais significativa, neste aspecto, é a percep-

ção de Hamlet, que se vê compelido a participar numa moldura maquiavélica da acção que 

constantemente desdenha e ridiculariza.316 A apoteose desse desdém é a peça que ele orga-

                                                
314  Usamos aqui o termo jusnaturalismo com valor apenas empírico, sem relação com a acepção técnica 
de uma doutrina do direito deduzido da razão natural, com origem em Grotius (cf. N. BOBBIO, M. BOVERO, 
Sociedade e Estado na Filosofia Política Moderna, São Paulo, 19964, pp. 13-23). 
315  Sobre a difusão do estereótipo do “maquiavelismo” na Inglaterra, cf. ANGLO: 325-73. 
316  No Hamlet, o epítome do maquiavelismo é o Councellour to the King, Polónio, um homem que em 
tempos se dedicou ao teatro; significativo é que apareça discrepantemente como uma figura ridícula, cuja 
distorcida percepção do trabalho dos actores merece a azeda invectiva de Hamlet (II, 2, 457-9). 
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niza e que fornecerá, segundo espera, o suporte para a reflexão da consciência do Sobera-

no. Claudius é o exemplo do soberano que conquista o imperium através do assassinato. É 

naturalmente com o seu exemplo em vista que Hamlet, mal os actores franqueam os por-

tões de Elsinore, requisita a recitação da morte de Príamo às mãos do tirano Pirro, na qual 

a espada pendente de Pirro, quase supra Terram, parece erguer-se fatalmente para traçar a 

incomensurabilidade de dominium e de imperium. O que Hamlet pretenderá com o teatro 

dentro do teatro é nada mais do que exibir perante a consciência de Claudius a iniquidade 

do seu poder: um imperium sem dominium, que tem domínio político, mas carece de honra 

e, por conseguinte, de verdadeira soberania. Neste momento, já não parece haver forma de 

fugir à impressão de que a assunção de um momentum maquiavélico por parte de Shakes-

peare traz a uma luz premeditada os traços de crise política e cultural que essas ideias pro-

duzem. Mas uma impressão mais ambiciosa se sobrepõe então: a de que só agora, com a 

chegada dos actores a Elsinore, Hamlet dispõe do modelo que lhe permite fazer reflectir 

adequadamente a consciência do soberano. Ao escolher o teatro para essa virtude modelar, 

Hamlet parece pronunciar-se, com a profundidade esperada, sobre a natureza do novo 

poder emergente: «the play's the thing/ wherein I shall catch the conscience of the king» 

(Ham, II. 2, 557-8). 
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VIII 

O TEATRO NATURAL AO ENCONTRO DO SEU MITO 

 
Para que se sinta medo, é necessário que se 
tenha alguma esperança de salvação por que 
lutar. O sinal disso é que o medo nos leva a 
deliberar, ao passo que ninguém delibera sobre 
coisas desesperadas.  

Aristóteles, Retórica, 1383a 

 

 1  Estado-natureza e destino teatral 

1.  Quando acima nos referimos à "tecnicidade" do Príncipe maquiavélico, quisemos 

mostrá-la na relação à tese da dignidade humana pouco antes formulada por Pico Della 

Mirandola, de cujos fundamentos aquela tecnicidade extraía as implicações relevantes sob 

o ponto de vista de uma teoria da soberania e da forma política. Tal tecnicidade, compre-

endida sob este prisma, tentava absorver no artefacto político o ideal de auto-aperfeiçoa-

mento que a tese de Mirandola pretendera justificar e que seria encargo do homem cons-

truír livremente por si mesmo. É que a possibilidade aberta pela excepção antropológica e 

pelo homem indeterminado de Mirandola, com efeito, também encerra, no modo passivo, 

a tese da irrestrita plasticidade humana, tese que há-de incorporar os pressupostos cruciais 

das concepções modernas de poder, que se auto-percepcionam na conexão íntima com 

essa vida e se mobilizam em torno da sua instituição política. Era a radical indeterminação 

do homem sem desígnio (Mirandola), ou a do homem sem política digna desse nome 

(Maquiavel), que se expunha como reduto material de uma lógica da perfectibilidade e, 

por essa via, de um assédio técnico-político da matéria vital e corrupta. Neste sentido, 

torna-se possível pensar uma tipologia humanista do poder moderno, assente numa dinâ-

mica de captura técnica da vida informe do homem, a qual não poderá conhecer-se como 

forma de vida viável senão enquanto reproduzida na ordenação política a que corresponde 

a forma dominante do Estado moderno. Como dominante conceptual, o que se recolhia 

então na noção de fortuna era, de facto, essa vida politicamente informe ou, para melhor 
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dizê-lo, ainda não tornada viável na luta do Estado pela sua expressão histórica. A anula-

ção ou derrota da fortuna era o propósito que, para dizermos sob a forma de paradoxo, 

retirava o Estado do seu carácter estático e lhe imprimia a forma dinâmica que distingue a 

sua concreção moderna. Na medida em que a fortuna era, hic et ubique, o ethos debilitado 

que permanece activo onde a acção estática não penetra e onde a política estática, como 

criadora de formas de vida, ainda não se reproduziu como artefacto, o Estado humanista 

só poderia afirmar-se sob a cláusula de uma mobilização e de um luta revogatória. A pro-

dução da politicidade do súbdito ou da massa, a que se reporta esta luta, supõe a sua expo-

sição às influências adequadas. Estas influências, a partir da revisão iluminista da Razão 

de Estado, estarão, bem se sabe, a cargo da Ideologia, isto é, de um conjunto de técnicas 

consubstanciadas «como doutrina de aprendizagem, mas também do contrato e da forma-

ção regulada do corpo social» (Foucault 1976: 142). Este último acusa assim um vazio 

semântico ou substancial em torno do qual mobiliza ou faz convergir técnicas de produção 

continuada do humano, segundo o modo dominante de que essa produção retira sucessiva-

mente a sua legitimidade: como indívíduo, como cidadão, como sujeito de direitos, como 

consumidor. A «arte do governo» é assim redutível ao modelo de uma antropotecnia, uma 

produção técnica de matrizes de individuações possíveis a que chamamos «homens» e que, 

na contingência renascentista, Maquiavel identificava como o domínio produzido da virtú. 

O que na virtú maquiavélica se inaugura, se assim podemos dizê-lo, é a cláusula histórica 

de uma reprodutibilidade do “humano”. O homem é uma “condição impossível”, na acep-

ção matemática, uma equação que contém uma variável impossível de determinar. As 

sucessivas tentativas de preencher essa variável (ou esse vazio) devolvem ao gesto maqui-

avélico todo o seu valor exemplar. “Preencher a variável” significa: neutralizar o fundo 

enigmático, insondável e, segundo toda a suspeita, "apolítico" do humano — em suma, a 

sua malignidade —, para transportá-lo à forma sem enigma da sua constituição política. 

Esse fundo, que o operador “estático”, na medida em que o requisita, vai reproduzindo, é a 

barbárie ou a matéria corrupta. Reprodu-lo porque a constituição sucessiva (a revelação) 

do homem como forma sem enigma confunde-se com a produção prototípica de exclusões 

ou dissociações em que se concentram potencialidades não actualizadas ou inviabilizadas 



 428 

na acção “estática” e na reprodução da norma configuradora, e que lhe fornecem sucessi-

vamente a negatividade de que a sua tarefa infindável se alimenta. Mas, na lógica da con-

creção histórica, isto significa que o estado de politicidade não pode irromper senão a 

partir de uma condição de inapreensibilidade de existência, de uma resistência do existente 

a conter-se na conformação produtiva da sua viabilidade, na qual se justifica a política. 

Daí, de resto, o facto de a política não se poder fazer senão como extensão de procedimen- 

tos de exclusão; é decerto porque em Atenas esses procedimentos apenas objectivavam os 

escravos, as mulheres e os metecos que o regime era dito democrático; mas, na moderni-

dade, porque em breve o regime será dito absoluto, ou porque, conversamente, será dito 

liberal (trata-se de uma disjunção que deve ser reportada à mesma determinação unitária 

ou transversal), essa exclusão cuidará de objectivar omnes et singulatim, todos e cada um.  

 O que separa Maquiavel de Hobbes, e o que permite que uma doutrina sistemática 

do Estado se emancipe das pragmáticas do dominium que ainda a subordinam no trabalho 

do florentino, é o facto de, no arco temporal que vai de um a outro, se ter verificado o 

laborioso nascimento da resposta política ao extravasamento da vida político-económica 

em relação à ordem normativa que ainda a continha no Renascimento: o Estado moderno. 

Dizemos: o que separa — mas também o que, ao fazê-lo, produz uma união; o Estado 

moderno, como um todo estabelecido na integridade do seu projecto, conservará ainda a 

tensão que lhe é comunicada pelo gesto inaugural do florentino. Perante essa vida extrava-

sada ou exorbitada, ele apresenta-se, justamente, como o artefacto de todos os artefactos. 

Dizê-lo deste modo não pretende certificar-lhe somente o elemento técnico ou demiúrgico 

já mencionado, mas sobretudo atestá-lo como a tangente de todos as individuações políti-

cas, isto é, de todas as formações de vida que dele procedem e que ele torna viáveis pela 

técnica do governo, e com expediente nas quais, na mesma medida, ele assegura a sua 

reprodução: atestá-lo, por conseguinte, como figura em que a máxima artificialidade é 

indiscernível de uma instauração ontológica inédita. Não é, sob este aspecto, mera icono-

grafia inventiva a figuração monstruosa, celebrizada pela primeira edição do Leviatã, de 

um deus mortal formado por humúnculos que o replicam na escala inferior, à maneira de 

um fractal, e cujo esforço conjunto eleva, supra terram, a espada do poder. Quando um 
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soberano moderno pôde dizer «l'État, c'est moi», tal como quando um súbdito ulterior 

(aparentemente sem qualquer relação com uma configuração específica de poder) pôde 

depois descobrir que «je suis un autre» e, portanto, atestar para qualquer um, como pode-

ríamos dizer, l'autre qu'on est-là, trata-se essencialmente de postular o poder (ou a sua 

corporalidade) como aquela dimensão a que tem de ser referida, e em que se reconhece 

como tal, o problema da subjectivação. O Estado moderno não é apenas a estrutura torna-

da apta pela fundação moderna da subjectividade; é ele próprio, a «alma artificial» (Hob-

bes, Lev.: Intr., xviii), a categoria comunicante de toda a subjectividade, e portanto, ele 

mesmo o sujeito e o lugar da História.  

 Deste ponto de vista, o Leviatã hobbesiano não é simplesmente ideal; é também um 

emblema da História coetânea. Antecipam-no cento e cinquenta anos de práticas sobera-

nas que tiveram talvez de aguardar o momento hobbesiano para se congregarem na sua 

expressão unificada. Mas o momento hobbesiano surgiu também como um dos muitos 

momentos da crise de legitimidade e da desintegração gradual dos fundamentos tradicio-

nais do exercício do poder supremo — no caso, a guerra civil inglesa — que lançaram 

crucialmente a necessidade de fundar em termos modernos a resposta à questão de como, 

segundo que possibilidade e sobre que fundamentos a ordem política-jurídica poderia ser 

instituída. Tais soberanias históricas, no período cuja mediana é ocupada por Shakespeare, 

ainda se reconhecem em dois planos distintos de legitimidade minada ou claudicante: o da 

lei divina e o da lei natural. O soberano hobbesiano unifica-os nessa espécie monstruosa 

chamada lei civil. No sentido em que chama a si o poder sobre a vida e a morte, o sobera-

no hobbesiano subsume a lei divina; e, no sentido em que realiza a transferência dos pode-

res dispersos na natureza para um poder único, subsume a lei natural.317 Mas, a par da 

crítica instrumentalizante do poder com fundamento na dupla natureza da lei civil, há em 

Hobbes a tentativa de desenvolver com pretensão sistemática uma doutrina da natureza 
                                                
317  Subsume-a, mas permanece vinculado à racionalidade daquilo que subsume: «A lei civil possui a vir-
tude de conferir à lei natural o carácter normativo de que esta carecia no estado de natureza». Significa isto 
que «a instituição da sociedade civil não vai acompanhada de uma modificação de conteúdo da lei natural 
(…) mas apenas do seu estatuto: ela cumpre-se através do que mais tarde se denominará positivação do 
direito» (KERVÉGAN 1999: 116). Antecipamos aqui um ponto que se tornará determinante na nossa leitura.  
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individual do ser humano, também ela representativa, no grau adequado, de um amadure-

cimento dos preceitos antropológicos subjacentes à legislatura do Príncipe maquiavélico. 

Não é ocasional que as duas pretensões — a doutrina da ordem legítima e a doutrina da 

natureza humana — corram a par; essa constitui, inclusivamente, a conexão causativa com 

que, a partir do Leviatã, e só dele, se projecta um salto qualitativo no entendimento das 

relações de ordem e obediência específicas do estatismo moderno e do que Hobbes chama 

Commonwealth.  

 Para se entender a situação específica a partir da qual medir a amplitude desse salto, 

convém fazer recuar a perspectiva. A Commonwealth hobbesiana não é evidentemente 

outra que a societas civilis a que a recepção latina de Aristóteles assimilara a polis, como 

âmbito da vida livre e boa, oposto ao âmbito não político do oikos e das actividades 

consubstanciais da vida. Um dos efeitos da recepção aristotélica terá sido o de reavivar 

uma oposição cujo significado a ruína do mundo antigo e o progressivo desenvolvimento 

do jusnaturalismo medieval e das estruturas históricas do dominium, em que se objectiva-

va indiscriminadamente tanto o poder sobre as coisas como o poder sobre as pessoas, 

teriam decerto apagado ou obscurecido. A teoria política moderna há-de manter intacta, 

não só a polaridade, mas também o pressuposto aristotélico-escolástico da superioridade 

da vida política (do poder sobre as pessoas) em relação à vida privada (o poder sobre as 

coisas); mas ao opor-lhe uma concepção artificialista do corpo político, já não pode reter o 

carácter natural da societas civilis e dos pressupostos epistémicos e ontológicos que a 

abastecem no mundo antigo e medieval: todo o imponente edifício do Leviatã, por exem-

plo, assenta na tese de que a vida em comum é uma necessidade a que os homens não se 

submetem sem uma dor exorbitante para que nada na natureza os preparou. A concepção 

artificialista significa assim uma modificação nas condições que permitem pensar a prima-

zia do político, entendida agora na sua oposição paradigmática à fortuna, conceito que, no 

fundo, por meio de uma substituição produtiva, permitia referir a relação política àquilo 

que, para os antigos, era irreconhecível nesta última: a physis. Mas a direcção que, a partir 

de Mirandola e Maquiavel, assimilaria a fortuna a um fundo plástico irrestrito de uma 

humanidade sem determinação, se parece apto a justificar o carácter artificial da societas, 
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não o faz, por outro lado, senão na medida dessa "negatividade sem conceito", que intro-

duz no cálculo político elementos livres ou desligados, só apropriáveis por meio da instru-

mentalidade arbitrária a que, por reflexo, se abandona a virtú soberana. Para Hobbes, ao 

contrário, trata-se de reencontrar uma esfera pré-formada da politicidade, em cujas deter-

minações as relações de protecção e obediência próprias da ordem legítima se acham 

firmemente enraízadas. Tal esfera, que urge pensar no seu intercâmbio com o espaço 

público do poder, é a das relações naturais de dominium, i.e., da propriedade, a esfera por 

conseguinte do direito privado natural (que acaba, de resto, por englobar a acção do prín-

cipe e servir de marcador conceptual dos limites da filosofia política maquiavélica).  

 Em Hobbes, o saber dessa esfera do direito privado natural, longe de ser apenas a 

convocação natural requerida por uma doutrina do acto jurídico, é o que propriamente se 

apresenta como doutrina do ser humano natural. Ora, a natureza individual do ser humano 

só é apreensível por abstracção de toda a dimensão histórica e pelo postulado da ficção 

originária do estado natural. “Ficção” porque a doutrina do estado natural pretenderá dar 

conta, não da condição primitiva de factu a partir da qual se teria desenvolvido a sociabili- 

dade humana, mas da condição geral da humanidade na situação hipotética em que a vida 

social pudesse decorrer na retirada ou fora de todo o controle do político (quer por inexis-

tência do Estado, quer pela sua destruição). Que essa doutrina, entretanto, pareça presa a 

um “mito da origem”, decorre decerto de uma abertura inscrita no próprio texto hobbesia- 

no, ao codificar o estado natural como aquela memória necessitada ex post factu na afir-

mação da ordem estatal. Porém, é por esta justa razão que tal memória se devolve na 

indiferença por todo o mito da origem; ela aponta, não a algo que o aparecimento do Esta-

do tenha cancelado ou soterrado, mas a uma substancialidade insepultável do “político”, 

tornada actuante na medida em que a actualização do “político” e do Estado a dá como 

perdida e, numa palavra, a denega. É na medida da sua supressão que o estado natural 

aparece como estrutura de sobredeterminação do político; a memória que o refere concen-

tra em si a condição “eterna” de objectivação do político, que se entrega a essa objectiva-

ção na medida da negação activa de que faz proceder a sua afirmação. Não se tratará assim 

propriamente de um “estado natural”, mas de uma dramática ou uma economia das  
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condições permanentes da emergência do “político” e, igualmente, daquilo a que o “políti-

co” se reporta como a determinação capaz de lhe abrir as condições de retorno.318 Mas, 

quer numa, quer noutra das variantes, o “político” é aquilo que se apreende como a cisão 

invariável que atravessa o estado natural, e o momento do seu absoluto, por assim dizer, 

que responde pela sua suspensão.319  

2. A transposição do estado natural (entendido como âmbito de uma antropologia pura) 

para o domínio da politicidade é permitida por uma doutrina dos interesses individuais 

naturais, de que o constructo da Commonwealth e da lei cívica, com uma mão, recebe a 

determinação e, com a outra, aponta a conciliação. Mas de onde decorre o carácter absolu-

tamente inescapável dessa transposição? Decorre da "igualdade de natureza". Em duas 

coisas, segundo Hobbes, são os homens naturalmente iguais: na capacidade e na esperança 

(Lev. XIII: 82). É a igualdade na esperança que produz o distúrbio da inimizade e violên-

cia, o mal e a barbárie: é que todos os homens, por via dessa igualdade, reclamam para si 

os mesmos bens e se acham dignos deles: quer dizer, reclamam, na situação anómica do 

estado natural, um ius in omnia, o direito natural ilimitado de se apropriarem de todas as 
                                                
318  Nas circunstâncias decifradas, por exemplo, no capítulo XXIX do Leviatã, que trata da “dissolução” 
do Estado. É de resto a premissa de um absoluto natural que responde pelo carácter “absoluto” do Estado 
hobbesiano, qualificação que dali retira ex negativo, e não tanto da “intensidade” ou “extensão” do seu poder.  
319  Na arqueologia dos estudos hobbesianos, a hipótese do estado natural como estrutura invariante do 
político deve-se a Ferdinand TÖNNIES (a quem também se deve, aliás, a renovação daqueles estudos e a fixa-
ção de um status quæstionis hobbesiano para uso da crítica posterior). Para Tönnies, essa hipótese representa 
o ponto de viragem no desenvolvimento interno na teoria política de Hobbes (aliás, repleto de consequências 
para a discussão do carácter mais ou menos liberal do hobbesianismo). À concepção final de que o estado 
natural ou de guerra não é erradicado pela Commonwealth, i.e., pela politicidade, já que permanece como 
uma ameaça eternamente presente no interior do político, corresponderia — na passagem dos Elementos da 
Lei e do De Cive para o Leviatã — o abandono da investigação empírica das formas históricas do Estado e a 
percepção, por parte de Hobbes, de que a Commonwealth que deseja descrever é para ser entendida como 
um artifício, um «constructo ideal» (Tönnies: 27). Embora, segundo Tönnies, já o primeiro Hobbes afirme o 
postulado de que a matéria da Commonwealth, e assim, de uma teoria política, não é outra que o de uma 
antropologia, o estado de guerra estrutural permite a Hobbes remover um paradoxo da sua antropologia ini-
cial, ainda presente no De Cive e suportada na tese do estado natural histórico, que o isentava de explicar de 
que modo podia o temor recíproco entre os homens animar, em diferentes momentos, tanto o estado de guer-
ra perpétuo como a instituição do poder soberano que punha fim à guerra, isto é, a instituição da politicidade. 
A tentativa de superar este paradoxo pressupunha inicialmente o momento milagroso ou não deduzido em 
que os homens punham os seus sentimentos hostis ao serviço de um acordo de paz. Se o estado de guerra 
não for porém uma condição externa à Commonwealth, encontra-se explicado de que modo pode o indivíduo 
natural permanecer na obediência do acordo: na medida em que o medo e a hostilidade sejam constitutivos, 
i.e, tornem permanentemente presentes as circunstâncias de que o acto fundador extrai a sua necessidade. 
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coisas (XIV: 87). Esta igualdade natural (que, em si, de modo nenhum se pode confundir 

com um direito) e o seu resultado — «a liberdade de cada um usar como quiser o seu 

poder para a preservação da sua própria natureza» (ibid: 86) —, e uma vez que o único 

limite à acção dos indivíduos é esse poder de que dispõem, podem ser descritos segundo o 

modelo da predação generalizada, no interior da qual o bem próprio só é garantido pela 

desconfiança ou apreensão em relação ao próximo, sentido como um Invader, e em que 

aquele que procura esse bem, em vista da conservação própria e do temor de um morte 

violenta, procura, pela acumulação de poder — por reflexo, como poderíamos dizer —, a 

garantia da sua permanência em vida; com efeito, «em vista desta apreensão [diffidence] 

recíproca, não encontra cada um meio de precaução mais razoável que o da Antecipação; 

isto é, o de dominar, por força ou convencimento, o arbítrio de tantos homens quanto 

possa, e pelo tempo fora, de modo a que, por fim, não tenha perante si poder tão grande 

que possa afligir o seu: e não é isto mais que o exigido pela sua conservação, como geral-

mente admitido» (XIII: 82-3).320 Mas sobrevive na estrutura da Antecipação um elemento 

de incerteza que só será neutralizado pela submissão de todos os interesses conflituais a 

um poder soberano, investido do poder racional da sua salvaguarda. É assim que a recons-

tituição do processo da instituição do Estado, na terceira parte do Leviatã, retira deste 

efeito de apreensão que circula naturalmente entre os homens no estado apolítico, a parte 

mais decisiva do seu conceito: por transferência e generalização. Os indivíduos renunciam 

ao estado epistemológico de uma incerteza referida ao todo da natureza humana — o seu 

medo de tudo e de todos em todas as circunstâncias — pelo conhecimento mais tolerável 

de que só o Estado deve ser temido, e, ainda assim, só em determinadas condições. Isto 

significa que a estaticidade só anula os efeitos gerados no medo de uma morte violenta — 
                                                
320  Como mnemónica, anote-se que a condição natural do homem é incompatível com o axioma clássico 
da sociabilidade natural e, de resto, com o postulado do direito natural cognato: o carácter natural da comu-
nidade política. No De Cive: «Quando se consideram mais detidamente as causas pelas quais os homens se 
reúnem e disfrutam da companhia mútua, logo se comprova que isso só ocore por acidente, e não por uma 
disposição necessária da natureza [...] Não é a natureza, mas a disciplina que dispõe o homem à sociedade. 
Demais, ainda que o homem desejasse naturalmente a sociedade, não se seguiria que houvesse nascido 
sociável, quero dizer, com todas condições requeridas para conformá-la; uma coisa é desejar, outra é ser 
capaz» (Dciv, I. 2: 31). De resto, a síntese entre a ideia de estado artificial e de acto livre é teoricamente 
irrealizável: «Quando [...] as palavras livre e liberdade são aplicadas a outra coisa que a corpos, trata-se de 
um abuso de linguagem [...] Só a liberdade natural é propriamente chamada de liberdade» (Lev., XXI: 148).  
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quer dizer, a dinâmica de acumulação de poder que origina a predação —, não tanto pela 

revogação das suas condições originárias, mas pela instituição de um diferimento da pre-

dação, de uma Antecipação síncrona e permanente, libertada, por assim dizer, das suas 

condições subjectivas. Por isso, pode ser dito "transferencial" o grande processo que presi-

de à instituição do poder apto a dominar todos os poderes, na medida em que amplia no 

plano da lei e das instituições o que, na sua forma dispersa, rege a lógica das paixões em 

guerra no estado de natureza.321  

 Detectar-se-á aqui, decerto, o ponto de afastamento em relação à virtú maquiavélica. 

Se, para Maquiavel, com efeito, a natureza ou a fortuna só vinham a ter um papel decisivo 

nos destinos humanos na condição de a virtú do soberano se encontrar enfraquecida, para 

Hobbes, a virtú do soberano, objectivada agora como lei cívica, encontra na própria natu-

reza, entendida como um repositório de interesses individuais, a sua condição de possibili-

dade. Isto significa que a matéria carente de forma sofre uma mutação de natureza; aque-

les que eram objecto da acção coerciva ou astuciosa do Príncipe passam a reclamar, e 

mesmo a desejar, essa acção: tornam-se, por isso, produtores (autores) do artefacto em que 

reconhecem a sua forma. Daqui resulta, a absorção da politicidade no que Hobbes inaugu-

ralmente chama «representação» (XVI: 110ss).322 Mas a possibilidade da representação 

remete ainda à imanência natural, mais precisamente à excepção dessa imanência. Os 

actos do representante (de que resulta o estado de lei) emanam de uma vontade que não é 

ainda mais do que pré-política. Essa vontade mandata o representante com um «direito de 

agir em nome do direito dos autores» (Zarka 1997: 341), o que significa que só uma vez 
                                                
321  Que o Leviatã, por outro lado, recuse atribuir qualquer papel “político” às paixões deve ser entendido 
na repercussão que essa recusa comporta para o conjunto do seu pensamento, nomeadamente, que, nesse 
aspecto, ele se encontra em conflito com as suas próprias premissas.  
322  Sobre o conceito de representação em Hobbes, cf. PITKIN: 14-37. Embora o uso de “representação” 
exprima a relação de “autorização” — o reconhecimento do indíviduo como “autor” dos actos do “actor” por 
ele instituído (i.e., o seu representante soberano) —, e pressuponha, por conseguinte, a anulação da respecti-
va alteridade (o que contribuíu notavelmente para a percepção “despotista” de Hobbes), esse uso não proíbe 
a sua apropriação liberal, que enfatiza a ideia de um mandato, de uma convenção jurídica, provisória e revo-
gável, justificada pela ausência física do representado, e que não aliena a continuidade do julgamento indivi-
dual (porquanto só a “vontade” do indivíduo está comprometida na submissão compactuada e sem resistên-
cia que liberalmente institui a soberania). Mas esta apropriação liberal parece singularmente moderada pela 
relação de propriedade que o contrato, por essa via, acaba por instituir entre o seu “vencedor” e os seus 
“vencidos” e que só pode ser explicado pelo terror e pela disposição à obediência que daí decorre.  
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depositados na pessoa do representante é que esses direitos se tornam políticos. O momen-

to único desse depósito satura a politicidade, abre-a, para logo encerrá-la; nada nela se  

deixa capturar por algum conceito ou adjudicar a uma ordem de valor (liberdade, cidada-

nia, etc.) que projecte esse momento para um domínio de finalidades autónomas.     

3 Se é no âmbito de uma filosofia natural, por conseguinte, que as questões primárias 

respeitantes à possibilidade da política podem ser mobilizadas e esclarecidas, a primeira e 

mais decisiva dessas questões há-de constatar o carácter problemático das suas próprias 

condicionantes e perguntar: como pode a natureza vir a constituir o artifício político? (Se a 

naturalidade do artifício significa que o seu sentido é inassimilável no exterior das prag-

máticas naturais, então determina-se aí uma irredutibilidade do político a si mesmo). Neste 

contexto, persiste injustificado o facto de que aquela mesma perplexidade suscitada por 

Maquiavel, que recolhia a sua obra na imagem de um quebra-cabeças, reapareça aplicada- 

mente no caso de Hobbes, e que uma parte significativa dos estudos hobbesianos, com 

efeito, se veja propedeuticamente forçada a optar entre dois apelos e duas tradições políti-

cas incompatíveis a que a matriz hobbesiana daria abrigo e em cujo legado, reputadamente, 

ela se mantém inscrita: o absolutismo e o liberalismo. Que sentido há nisto? A que ponto 

consente o Leviatã tal ubiquidade? Por um lado, ele não é indiferente às configurações de 

poder centralizadoras que forjaram a decisiva encruzilhada histórica de que emerge: 

retribui-lhes com uma intenção codificadora que decerto o plasma no absolutismo. Mas é, 

por outro lado, um experimentum rationis incapaz de controlar todos os seus efeitos; no 

facto de estar em encruzilhada reside toda a força que o anima. Esta é tanto maior quanto 

representa o momento da indistinção ou de continuidade entre as formas históricas da sua 

implantação, liberais ou absolutistas, e quanto mais se reafirmou, por meio da dependên-

cia recíproca dessas formas, como figura final da Fatalidade. O Leviatã é um mito — um 

mito sobre a mortalidade, escreve Oakeshott, a velha novidade ignorada pelos existencia-

listas do seu tempo (Oakeshott: 163). Os conteúdos que aderem ao mito não saturam a sua 

função, que é mais vasta. Como mito, ele tem de chamar a si a coincidência ou continui-

dade daquilo que, na configuração histórica, só pode ser tardiamente apropriado sob a 

forma de uma oposição. Só isso dá razão ao facto de, na vitória histórica do liberalismo, 
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por outro lado, não ter havido derrota do Leviatã. Na encruzilhada em que se impregna 

historicamente, ele implanta-se como a superestrutura de que procede a afinidade das 

formas que se sucedem na temporalidade que ele mesmo instaura. 

 Porque nos preocupe aqui sobretudo essa anterioridade mítica do Leviatã — essa 

insaciedade ou insaturação histórica que lhe é dado pela sua radicação “natural” — será 

instrutivo ilustrar o debate em torno do puzzle hobbesiano. Este puzzle ou “desconexão” 

hobbesiana é reflectido (e vantajosamente esclarecido) na oscilação subsidiária com que 

um dos seus mais devotos intérpretes, mas de modo nenhum dos mais típicos, se colocou, 

em diferentes momentos do seu pensamento, sob a tutela intelectual do Leviatã. Não é 

surpreendente que, no seu período de Weimar — um período em que as convulsões asso-

ciadas à crise de legitimidade foram decerto capazes de despertar analogias não infunda-

das com o State of Warre a que Hobbes pretendera pôr cobro —, Carl Schmitt perceba o 

hobbesianismo como a forma exemplaris de uma teoria política “genuína”. Uma teoria 

política genuína, para Schmitt, é a que se empenha em duas tarefas conexas: a de surpre-

ender as realidades políticas suprimidas e a de, rejeitando toda a forma de optimismo 

antropológico, pressupôr o homem como «um ser maligno», ou então, «perigoso e dinâmi-

co» (Schmitt 1932: 105, 108). Por essa razão, uma teoria desse género é sempre, também, 

uma teoria da guerra civil — a circunstância excepcional em que as realidades políticas 

suprimidas são normalmente reveladas. O postulado formal envolvido nesta percepção 

específica está à vista: o político é aquilo que se revela no seio de uma circunstância 

excepcional. Este postulado oferece-se a duas interpretações: a primeira e mais óbvia de 

que o estado político é uma circunstância (ou possui uma natureza) excepcional; a segunda 

é a de que a facultação epistemológica do “político”, por assim dizer, é indissociável da 

circunstância excepcional que lhe serve de prova histórica. É este duplo vínculo que a 

teoria não genuína se apressará a suprimir (do que resultará tanto a supressão do político 

como a negação de si mesma enquanto teoria). Mas se quisermos apurar qual a estrutura 

da emergência excepcional — aquilo que faz, por exemplo, com que ela não possa ser 

«circunscrita na sua realidade empírica ou conformada [pela ordem jurídica vigente] [...] 

[e que] os precisos detalhes de uma emergência não possam ser antecipados» (Schmitt 
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1922: 17)323 — torna-se claro o vínculo que une o postulado do político ao fundo insondá- 

vel do mal antropológico, na mesma medida em que é tranquilamente constatável que, 

numa teoria genuína, «a concepção pessimista do homem [...] é o postulado elementar de 

um sistema de pensamento especificamente político» (1932: 109-10).  

 Aqui, a palavra “sistema” exige um reparo. Ela não representa qualquer coisa da 

ordem da tecnologia, pois nenhuma teoria genuína — e.g. a hobbesiana — pode tolerar 

(segundo Schmitt) a pressuposição tecnológica (i.e., “liberal”), que crê que a conformação 

ao “bem comum” pode melhorar a condição natural do homem como ser "dinâmico e peri-

goso". A perfectibilidade significa, em qualquer caso, a cegueira em relação à eterna reali-

dade do político, quer dizer, da luta supressiva que o acesso à politicidade reactiva perma-

nentemente, da ameaça latente que a cada instante faz da política a reiteração da sua deci-

são fundadora. A tecnologia (e o liberalismo) seriam assim a supressão da evidência da 

supressão e, numa palavra, a ocultação da normalidade do político, sobretudo no que ela 

tem de eminente e aterrorizador. Ora, esta normalidade é aquilo que vive como excepcio-

nal. Este paradoxo é o que melhor recolhe o significado do estado natural hobbesiano, 

posto que, em si, ele significa a pura inversão da relação entre normalidade e excepção. A 

guerra, por exemplo, é uma circunstância excepcional que, à luz do estado natural, aparece 

como normal. Neste sentido, a circunstância excepcional da guerra não pode ser entendida 

senão como um retorno de factu à normalidade, do mesmo modo que o estado político-        

-jurídico da paz, conversamente, aparece, em face disto, como uma situação excepcional. 

A distinção entre ambos os estados é assim anulada. É precisamente o carácter excepcio-

nal do político que o impede de antecipar, no quadro jurídico constituido, a efectividade 

da excepção (é esta efectividade que justifica o soberano: ele é o vigilante e o decisor que 

se refere ao fundo sempre presente dessa efectividade). Em função do seu neo-hobbesia-

nismo de Weimar, pôde Schmitt, pois, decalcar do estado natural hobbesiano o seu próprio 

conceito do político. Com efeito, na anterioridade lógica do estado de natureza sobre o 

estado político, modela Schmitt a precedência do político sobre o estatal; e o papel teórico 

                                                
323  Razão pela qual, de resto, não pode a ordem jurídica fundar a decisão soberana, que se apoia sobre a 
circunstância excepcional (cf. ibid.: 16). 
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que, em Hobbes, desempenha o estado natural é desempenhado em Schmitt por aquela 

«distinção política específica a que as acções e os motivos políticos podem ser reduzidos» 

(1932: 64), i.e., a distinção amigo-inimigo. 

 Porém, no texto de 1938 intitulado O Leviatã na Doutrina do Estado de Thomas 

Hobbes, faz-se evidente a necessidade de interrogar a inscrição daquela doutrina no desen-

volvimento histórico do Estado moderno. Que esse desenvolvimento testemunhe uma per-

versão final dos (assim supostos) objectivos primários de Hobbes, é algo que, a despeito 

de tudo, é forçoso ver na estrita conexão com certa matriz liberalizante desde o início insi-

nuada nesses objectivos. Trata-se, em suma, de admitir a exposição do hobbesianismo 

àquilo que, nos escritos de Weimar, para acomodá-lo ao seu próprio projecto de refunda-

ção do estado moderno, Schmitt dele se empenhara em expulsar conclusivamente: a “ciên-

cia natural” (no que ela implica uma naturalização e racionalização do político) e a tecno-

logia.324 Assim, o texto de 1938 parece veicular a confissão de que a tentativa weimariana 

de dissociar o vitalismo excepcionalista de Hobbes da sua componente tecnológica — i.e., 

do seu liberalismo — não resiste à prova histórica. Schmitt ainda defende o seu herói de 

quantos o interpretam como «estritamente racionalista, mecanicista, sensualista ou indivi-

dualista» (1938: 79), mas depressa admite a disseminação de elementos deste género em 

posições dominantes da doutrina. A tese condutora é a de uma historicidade do mito do 

Leviatã como poder formidável «que traz a paz aos homens torturados pelo medo» (ibid.: 

93), historicidade cujos aspectos conflituais se subsumem nas três figurações distintas que 

Hobbes confere ao mito: o monstro mítico, a pessoa representativa (ou o «homem aumen-

tado») e a máquina (id.: 94ss.). Ora, as duas primeiras figurações, que ainda são capazes 

                                                
324  Não obstante os aspectos infames do texto, em particular o seu feroz anti-semitismo — a perversão 
do projecto original de Hobbes é atribuída a uma vitória da exegése judaica do Leviatã —, é possível pensar 
que, em 1938, a revisão da interpretação inicial de um Hobbes decisionista e despótico se deve à revelação, 
oferecida pelos acontecimentos recentes, do verdadeiro significado dessa interpretação. Mas parece mais 
certeiro derivá-la das contradições que Leo Strauss diagnosticara fatalmente em O Conceito do Político, 
concentradas, em boa medida, em torno da leitura decisionista de Hobbes (cf. STRAUSS 1932). Ora, para 
Strauss, a solução dessas contradições — essencialmente, a de que a crítica schmitteana do liberalismo ainda 
decorre num horizonte de premissas liberais — e, em geral, a possibilidade de uma política que se projecte 
para além desse horizonte, não poderá prescindir de uma interpretação adequada de Hobbes (que ele, por sua 
vez, esboça num texto contemporâneo: cf. STRAUSS 1936). Para o enquadramento histórico e intelectual 
deste debate, cf. H. MEIER 1988.  
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de manter os indivíduos sob o sortilégio do terror (quer dizer, capazes de manter desocul-

tada a natureza do político), foram historicamente superadas pelo Leviatã maquínico ou 

tecnológico, a máquina gigantesca que concentrou todos os atributos genéricos da inven-

ção mítica e que a prova histórica transformou numa mera «grandeza de legalidade autó-

noma» (id.: 127), fonte da transmutação da legalidade em legitimidade, «constitucional», 

instrumento técnico neutro de valores e, por isso, neutralizante de qualquer verdade, que 

serve como mera agregação das vontades individuais (tal como se apresentam no estado-     

-natureza) e, por isso, sujeito à apropriação instrumental por facções ou grupos de cida-

dãos, e, pela mesma via, objectável na sua oposição à liberdade individual e à sociedade 

que dele se quer presumir “libertada” (id.: 134ss.). Que este retrato da construção liberal 

de quatrocentos anos de história moderna encontre o seu negativo em Hobbes é indiciado 

no pecado original do seu acolhimento de noções como a da liberdade privada ou da sub-

jectividade da crença, bem como a possibilidade da desobedecer ao fundamento contratual 

que assegura ao soberano a propriedade da vida do súbdito; plantou tudo isto a semente 

com que o Estado objectivo (que se deduz ser, para Schmitt, a leitura de um mito) se 

expõs à sua própria subversão: por um lado, dando curso à afirmação de uma imanência 

apolítica dele distinta e frequentemente oposta, a que se afectará a noção de uma “socieda- 

de civil” (e, acrescentemos, de cultura); por outro, da subjectividade transformada num 

sistema de convicção com predomínio sobre todas as noções eminentemente políticas.  

 Poder-se-ia pensar que, dada a predominância da prova histórica, a vitória histórica 

do estado liberal favoreceria a vitória das interpretações liberais de Hobbes. Mas que as 

interpretações liberais se obriguem, também elas, primeiro a postular e depois a enfrentar 

o quebra-cabeças, é pelo menos indício, no mínimo, de uma resistência inamovível do 

Leviatã a deixar-se conter nas expectativas interpretativas geradas a partir da prova histó-

rica. O significado dessa resistência parece claro: que aquilo que essa prova tratou de 

dissociar mantém-se, na sua origem doutrinal, em estado de coesão indistinta; e que, se 

Hobbes foi em algo derrotado, foi em que a prova histórica não tenha (ou não tenha ainda) 

tratado de trazer à superfície a solidariedade absoluta de despotismo e liberalismo. Para 

abreviar uma longa casuística, mencionemos apenas o exemplo de crítica liberal que nos 
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fornece o texto relevante de Zarka (acima citado). Também aqui o puzzle faz a sua apari-

ção na forma de uma modificação (ou desconexão) radical no modo de entender a sobera-

nia, que Zarka assinala na passagem dos Elementos de Lei e do De Cive para o Leviatã. 

Enquanto que, nos dois primeiros textos, segundo afirma, a relação de poder ainda é des-

crita em termos de propriedade (ou de alienação de direitos), no Leviatã a soberania 

aparece como fruto de uma autorização (i.e., de um contrato social) a entender sob a forma 

de um mandato ilimitado que os súbditos outorgam ao seu representante (actor). O Leviatã 

consagraria assim a evolução de uma doutrina do pacto social por alienação, presente nos 

primeiros textos, para uma doutrina do pacto social como autorização; e a esta evolução 

corresponde o caminho conceptual que permite, segundo Zarka, a emancipação do direito 

público moderno em relação ao direito privado (Zarka 1997: 305). Tal evolução daria  

prova de que Hobbes não foi insensível à contradição que percorria os primeiros textos: é 

que a tese da alienação seria incongruente com o facto de os indivíduos, no seio do Estado, 

ainda conservarem o direito natural à autodefesa. Essa incongruência, conclui Zarka, só 

pôde ser resolvida com a renúncia à teoria inicial de uma transferência do direito e com a 

redifinição do soberano como representante em quem a multiplicidade de vontades se 

transforma em vontade única. A incongruência parece suprimida no Leviatã, uma vez que 

o poder estatal já não carece ali de se exprimir na linguagem da propriedade, posto que já 

não resulta da alienação ou cessação dos direitos naturais, a começar pelo de resistência, 

mas sim do mandato ilimitado de uma multidão. Porém, a contradição encontra modo de 

se reinstalar, e Zarka é obrigado a reconhecer que o Leviatã não renuncia por completo a 

uma teoria da propriedade. Para rebater esta segunda vida da contradição, Zarka chama em 

seu socorrro a distinção (já adoptada, de resto, no De Cive: cap. IX) relativa aos dois 

modos de instituição da lei e da Commonwealth: a conquista militar por um soberano 

estrangeiro ou, se formos menos literais, a vitória de um sobre todos (commonwealth by 

acquisition), e a transferência compactuada do poder de cada um para o poder de um só 

(commonwealth by institution). Zarka afirma que o abandono da linguagem da proprieda- 

de só se consuma no caso da commonwealth by institution — aquela em que a representa-

ção «é auto-fundadora da sua própria validade» (Zarka: 223) — ao passo que a adquirida 
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pela violência, confessadamente, continua a constituir um lastro impeditivo de uma análi-

se inteiramente racional do Leviatã (ibid.: 224).325 

 Sendo certo que as duas Commonwealth correspondem aos dois modos distintos 

pelos quais o soberano detém o direito de dominação, essa distinção não subordina porém 

uma diferença relativa à transferência do direito e ao temor que ela produz junto dos 

vencidos, nem, por outro lado, uma diferença no regime de relação ao poder e à obediên-

cia. Pelo contrário, mostra-se ali a identidade profunda das duas civitas, já que a soberania, 

inclusivamente a do rei estrangeiro sobre um povo conquistado, não se constitui a partir de 

cima, por uma decisão do mais forte, mas a partir do assentimento ilimitado dos domina-

dos, i.e., da vontade radical de permanecer em vida por parte dos que temem a morte.326 É 

a marca desta vontade que assegura que se está sempre numa mesma relação de soberania. 

Na medida em que a legitimidade soberana não tem outro apoio que o do seu momento 

externo (ou legal), i.e., a avaliação da conformidade de uma acção ao ordenamento jurídi-

co, pouco importam a instrumentalidade da vontade, o momento interno da obediência ou 

o seu cálculo implícito; mesmo nos regimes mais tirânicos, a simples obediência às leis 

basta para presumir o livre consentimento dos súbditos. Assim, observa Voegelin que o 

acto pelo qual o Leviatã é criado contém algo mais do que «um mero consentimento ou 

concórdia, como parece sugerir a terminologia contratual»; e que «a chave da articulação 

social do estado parece achar-se sobretudo na transformação psicológica das pessoas que 

se juntam para formar a sociedade, quer dizer, na disposição para se submeterem a um 
                                                
325  O que quer dizer que estamos já no plano semi-acessível do mito. Mas, com vista a obviar àquele 
impedimento, é talvez mais legítimo entender-se a evolução dos Elementos da Lei e do De Cive para o 
Leviatã na perspectiva da instituição de uma diferença essencial (e de uma hierarquia) entre a autoridade 
política e as relações de autorização, por um lado, e a propriedade das coisas, por outro: o que se exprime 
na preocupação em distinguir o direito de possessão, dito de dominium, e o direito de cumprir alguma acção, 
dito de auctoritas (Lev., XVI: 110ss.). Neste sentido, o que está realmente em causa é a evolução do próprio 
estatuto da propriedade: ela não é algo que esteja já na garantia ou fundamento do poder político, mas algo 
que emana dele (como instituição da lei civil). Mas ambos os modos de instituição soberana remetem à 
anterioridade lógica da auctoritas e a questão da propriedade (ou falta dela) é dispicienda para essa distinção.  
326  «Porquê? Porque a partir do momento em que os vencidos preferiram a vida e a obediência», diz 
Foucault a respeito da Commonwealth por aquisição, «assim reconstituiram eles uma soberania e fizeram 
dos seus vencedores os seus representantes. [...] Não é portanto a derrota que funda uma sociedade de domi-
nação [...] é qualquer coisa da ordem do medo, da renúncia ao medo, da renúncia aos riscos da vida.» 
(FOUCAULT 1997: 82) A análise de Foucault entende o Leviatã como projecto de anulação de toda a objec-
ção fundada na origem ilegítima da soberania.   
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governo» (1999: 237). Só assim, com efeito, podem os indivíduos fundir-se na pessoa 

única representada pelo soberano. Mas, neste caso, a regularidade do ordenamento jurídi-

co-estatal dependerá sempre da existência de uma reciprocidade ou homogeneidade prévia, 

e o representante (o Estado) é aquele que está encarregado de garantir e perpetuar essa 

situação, o que implica deixar-lhe todo o poder que lhe cabe, prescindindo-se de controlar 

ou censurar os seus actos, o que significa o sacrifício dos conteúdos liberais do contrato à 

forma autoritária da sua aplicação política. Ora, este não é mais do que o princípio mesmo 

do decisionismo autoritário. Assim, o escrúpulo liberal que, para melhor apurar os contor-

nos liberais da Commonwealth por consentimento, a contrasta com a Commonwealth insti-

tuída pela força, acaba por soçobrar perante um argumento de natureza liberal: é que a 

predominância da força não constitui só por si um título de dominação. É necessário que 

até a vitória pela força seja perpetuada; e ela é perpetuada numa temporalidade objectiva 

da obediência (e numa antropologia correspondente) a que corresponde a ordem jurídica 

instituída. Significa isto que a relação de dominação não é essencialmente nem acidental-

mente uma relação de submissão, mas uma relação de obediência no sentido juridicamente 

emancipado, qualquer que seja o modo da sua instituição. 

4.  Para se entender os fundamentos em que assenta a obediência, é preciso observar a 

que ponto ela se vincula àquela categoria de “lei natural” que, paradoxalmente, é costume 

excluir das preocupações doutrinais do Leviatã.327 Com efeito, a obediência está tão 

proporcionada à ordem jurídica quanto esta está comprometida numa imanência do direito 

natural; e é precisamente esta simetria que torna espúria a distinção entre as vacas pardas 

da longa noite do Leviatã e do “estático moderno” — a absolutista e a liberal — e que dá 

sentido ao trait de concorde provocatoriamente observado por Strauss no seu texto sobre 

Schmitt: que o teórico mais rigoroso do absolutismo tenha sido também o fundador do 

liberalismo (Strauss 1932: 168). Isto conserva-se na sua verdade ainda quando julguemos 

válida a generalização segundo a qual «é difícil encontrar um único padrão moral burguês 

                                                
327  Por exemplo, STRAUSS 1936. Já BOBBIO observa em Hobbes a unicidade absolutista do Estado e do 
direito (necessariamente positivo), remetendo o jusnaturalismo liberal a um momento de contestação ulterior 
(El Tiempo de los Derechos, Madrid, 1991, pp. 29ss). Para a posição heterodoxa, cf. MURPHY (pp. 846-873) 
que defende convincentemente a filiação tomista de Hobbes como pensador da lei natural. 
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que não tenha sido previsto pela inigualada magnificência da lógica de Hobbes» (Arendt 

1951: 139), que pretenderá dar conta sobretudo do primado dos interesses individuais na 

doutrina hobbesiana do Estado, do facto de o indivíduo (a matéria e o artesão do homem 

artificial) aparecer como único pressuposto necessário da ordem político-jurídica estatal, 

ou de esta não conhecer outros fins que não os individuais. Na medida da qualificação 

“burguesa”, tal generalização aparece como poderosamente limitadora da tese absolutista. 

De facto, uma vez que os seus fins são heteronímicos (respectivamente, preservar a vida 

dos que são constrangidos naturalmente a escolher a obediência), em nenhuma circunstân-

cia parece o Estado hobbesiano poder isentar-se dos limites que lhe são impostos pelas 

condições mesmas da associação política: o facto de exprimir uma lógica do interesse e do 

projecto egoísta, o facto de ser um meio e não um fim. É deste modo que a societas artifi-

cial parece abrir a via a uma concepção burguesa da sociedade civil como área despolitiza-

da e constituida pela acção conflitual, mas racional, daqueles projectos.328  

 Mas fica algo por pensar: precisamente, o modo como uma dimensão de Fatalidade 

se acha envolvida na lógica dos direitos individuais, que parece exigir o poder absoluto do 

soberano para produzir os seus fins. Se a societas é, propriamente dita, um artifício, é 

porque a coexistência dos indivíduos é um problema — e ela é um problema porque não 

se lhes conhece iniciativa altruísta, porque essa coexistência está minada por paixões 

autodestrutivas, porque, onde quer que a sua agregação seja pensável, ela é sempre pensá-

vel como aquilo que só se mantém e afirma na exposição mesma ao mal de que recebe a 

origem. O artifício, numa palavra, é o que resulta de uma dor que, porém, é perpetuada no 

interior do artifício como dor da sua supressão, isto é, como dor supletiva da obediência. 

Esta dor é nada mais que a expressão do paradoxo existencial que aprisiona toda a concep-

ção de direito individual. O paradoxo consiste em que postular direitos naturais é de ime-

diato postular a sua contradição com a razão natural. Esta última apercebe leis naturais, 

                                                
328  Não tem fim à vista a questão de saber a racionalidade do contrato expende ou não uma doutrina do 
dever, se, em suma, termos recorrentes como promise, duty, obligation são apenas metáforas de uma neces-
sidade lógica conducente ao contrato, cujos operadores seriam os “apetites” e as “aversões” (Lev. XVI), ou 
se, pelo contrário, supõem uma eleição moral. Para a reconstituição do problema, cf. RILEY: 22ss. É óbvio, 
por exemplo, que a lei natural proíbe o assassinato, mas porque ele (segundo tudo indica) é um absurdo 
lógico, e não porque seja moralmente condenável.   
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i.e., as regras que hão-de abraçar aqueles que, prosseguindo o seu interesse próprio, con-

cordam numa coexistência pacífica (cf. Lev, XV). Mas a antropologia329 concebe o indiví- 

duo como uma entidade dotada de propriedades geradoras de direitos naturais: a liberdade 

e a auto-conservação. Esses direitos são subjectivados, e são-no na forma do ius in omnia. 

O ius in omnia, já o vimos, é o modo de exercício da lei natural na situação anómica do 

estado natural. Dada porém a igualdade de capacidade e esperança, e uma vez que todos 

os indivíduos pretendem exercer o seu direito natural da mesma maneira, este último está 

condenado a permanecer inefectivo e a sua reivindicação é perigosa para omnes et singu-

latim. As leis naturais, deste modo, tornam-se inoperantes em virtude da conflitualidade 

induzida pela igualdade; na medida em que são subjectivadas, e posto que apontem à sua 

aplicação unilateral, comprometem a própria efectividade do direito natural, i.e., a liberda- 

de e a vida dos indivíduos a que respeitam. Deste modo, o estado natural revela-se como o 

paradoxo de uma lei natural irrealizável e de um direito, dela derivado, que acaba por não 

sê-lo, pois contradiz-se a si mesmo. Esta contradição só será suspensa através da renúncia 

ao direito subjectivo do ius in omnia, i.e., através de um pacto de obediência que retira o 

seu significado, precisamente, de não se querer renunciar ao direito natural em que radica 

o ius in omnia. Esse pacto, que institui a lei civil (a lei do soberano), contém assim a lei 

natural, mas é ao mesmo tempo contida por ela. Isto significa que, como exigência da 

razão natural, só a união civil pode conferir à lei natural o carácter normativo de que esta 

carecia no estado de natureza. A Commonwealth, seja ela adquirida ou instituída, não se 

faz acompanhar de uma modificação no conteúdo da lei natural, mas apenas de uma modi-

ficação do seu estatuto: ela só se cumpre através de uma positivação do direito absoluto do 

soberano. Esta positivação retém a totalidade dos direitos naturais usufruídos por todos os 

homens na condição de guerra e de natureza, em especial o direito de uso da violência. É 

essa positivação que consagra o estatuto paradoxal do soberano. A sua dimensão de Actor 

está assegurada na medida em que o direito positivado consolida o interesse individual. 
                                                
329  O uso de “antropologia” não tem aqui (como não teve antes) intenção anacrónica: trata-se, simples-
mente, do saber daquilo que não tem Estado. No acordo com as primícias colonialistas da sua constituição 
disciplinar, a Antropologia foi de resto o saber que capitalizou o projecto de exportação do Estado para a 
“natureza”. Ter-se-á suscitado nisso mesmo o problema da moção inversa — a transferência da “natureza” 
para o Estado — com a qual a Antropologia se prestou a ser absorvida como ramo da filosofia política.  
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Mas a positivação pressupõe a autonomia do soberano na interpretação da lei natural, 

condição de que retira a sua Autoria de si mesmo. Examinemos o processo desta interpre-

tação. Em princípio, a aceitação do pacto por parte de indivíduos racionais — cientes de 

que isso é preferível a renovar pela guerra a esperança de obter vantagens pessoais — 

seria bastante a garantir a tranquilidade civil. Porém,  

todas as leis, escritas e não escritas, necessitam de interpretação. A lei não escrita da 
natureza, embora acessível a quantos, sem parcialidades e paixões, fazem uso da razão 
natural, e deixando sem desculpa os que a violam, tornou-se agora a mais obscura de 
todas as leis, devido ao facto de haver poucos, talvez ninguém, que nalguns casos não se 
deixe cegar pelo amor próprio ou outra paixão qualquer; e é, por conseguinte, a que mais 
necessidade tem de intérpretes (Lev. XXVI: 197).  

Assim, a razão privada é empregue para determinar o que é requerido pelas leis da nature-

za, e uma vez que sempre se está num meio de competidores, tudo se obscurece; o pacto 

que estabelece o interesse mútuo não pode depender, pois, de subjectivações que interpre-

tem diferentemente os seus requisitos ou a sua aplicação. A única solução é instituir a isen- 

ção de interpretação: «a menos que as partes em disputa convenham em referir-se à sen-

tença de um terceiro, continuam tão longe da paz como antes» (XV: 107). Só a instituição 

do intérprete definitivo da lei pode pôr fim à guerra e a mera convergência dos juízos 

privados na base de um conjunto de princípios partilhados é, para isso, insuficiente.   

 Um passo que Hobbes aqui não explicita é o de que a transferência para a pessoa do 

soberano do poder de subjectivação com que os indivíduos no estado natural fazem uso do 

direito natural — portanto, a instituição do intérprete — faz da sua apropriação do direito 

natural (de que é a salvaguarda) a única que pode traduzir-se num direito subjectivado. É 

certo que o direito do soberano é “autorizado”, o que aparentemente o retira da esfera da 

subjectivação, isto é, da decisão. Mas o conceito de “autorização” pressupõe a unicidade 

transcendental da vontade que a institui e a dissolução dos direitos que se exprimem no 

acto dessa instituição. Ele não é, por outro lado, relativizado pelo poder fiscalizador ou 

revogatório de nenhum juízo privado — não há tal coisa, por exemplo, como uma «má 

representação» (Pitkin: 20). A interpretação autorizada do soberano só é representativa de 

uma lei natural dessubjectivizada e, por conseguinte, só é a representativa do próprio  
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soberano como actor de si mesmo. Nestes termos, a relação jurídica, que procede desta 

interpretação, e que articula o soberano ao súbdito, é um factotum da relação predatória 

intersubjectiva, cuja vantagem sobre o seu protótipo natural é a de que o súbdito pode 

assegurar um disfrute controlado da lei natural, livre das incertezas associadas ao teste 

predatório natural. Mas isto significa que, mesmo no estado normativo, continua activa a 

estrutura da Antecipação. As consequências reais dessa relação mantêm-se activas nomea-

damente sob a forma da penalidade — a morte ou o cativeiro (a escravatura) — e esclare- 

cidas naquela consequencialidade do acto que no estado de natureza ainda permanece 

incerta. Aqui, a sua conexão com o poder causador da natureza é eliminada e a exposição 

do súbdito à morte ou à escravatura é vivida num sistema de permanente diferimento,330 

em que o próprio indivíduo é investido daquela liberdade que Kant chama negativa (e que 

Hobbes não reconhece) e se vê dotado com o domínio absoluto do seu próprio castigo, no 

qual incorrerá, como bem sabe, se desobedecer voluntariamente ao contrato que institui a 

sua dominação. É por isso que a Lei, como subjectivação do direito natural, não pode lidar 

com a ambiguidade das condições que a tornam efectiva e que o soberano deverá impor a 

sua interpretação unívoca. Mas é neste sentido também que, como subjectivação única, a 

lei do soberano representa o retorno do Invader, um Invader fiduciário, esclarecido por 

uma vez na não ambiguidade da sua presença. É este retorno que indica de que modo a lei 

é o protótipo de toda a estrutura de neutralização: ela produz-se como generalização daqui- 

lo que nega (do mesmo modo em que, por exemplo, ela é sempre a caução de um crime 

original pelo qual se visou abolir tudo aquilo que, agora, na subjectivação própria da lei, 

se sente como crime). Por meio da neutralização, cada um dos súbditos procede a uma 

segunda subjectivação, toda ela centrada sobre o temor e a incerteza, não já em torno do 

                                                
330  Um grande escritor, meditando sobre a chamada “imunidade parlamentar”, viu com assombrosa 
clareza a relação da vida representativa à morte, ou, para glosarmos a célebre tese de Kantorowicz, os dois 
corpos do Parlamento: «O membro de um partido menos votado aceita a decisão da maioria não porque 
tenha abdicado da sua crença, mas apenas porque reconhece a sua derrota. É-lhe fácil actuar deste modo 
porque nada lhe acontecerá: de modo nenhum será punido pela sua oposição prévia. Se a sua vida estivesse 
em perigo, reagiria porém de outro modo. O que ele antecipa, não obstante, são as batalhas futuras, muitas 
batalhas; em nenhuma delas será morto. [...] Nada é aqui mais perigoso do que ver os vivos como se já 
estivessem mortos. A guerra é o que é porque os mortos estão incluídos no seu saldo final; o parlamento é o 
que é na medida em que os mortos estão excluídos» (CANETTI: 220-1). 
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direito natural, mas em torno da interpretação do soberano; ao compreender, aceitar ou 

antecipar os signos do poder, cada um transforma-se em intérprete da interpretação e, por 

essa via, em intérprete do seu próprio discurso privado constituído por relação ao discurso 

dessa alteridade eideticamente reduzida à figura do Estado. Onde só a unilateralidade do 

Eu era viável, introduz-se um princípio de comutatividade que só é logrado porque o 

semelhante deixou de ser o Invader e porque se estabelece a única comunidade dos que se 

defrontam ao Invader único da Lei. Nesta comutatividade, o que se deixa significar é 

precisamente a passagem da Incerteza à Fatalidade.  

5.  O estado natural, que a lei soberana neutraliza pela sua reprodução, é puro teatro. Ali, 

a relação interindividual dá-se no interior de uma estrutura de triangulação: o indivíduo, o 

Invader e, entre ambos, equidistante, o móbil que justifica a inimizade e em cuja aquisição 

se decidirá a morte (ou a escravização) de um ou do outro. Esse móbil é — todas as coisas. 

Mas a igualdade de capacidade e de esperança situa o Invader em toda a sua transparência: 

onde quer que ele se apresente, uma estrutura prévia a toda a sociabilidade permite 

reproduzi-lo por Antecipação, já que a sua conduta deverá achar-se necessariamente orde-

nada pelo mesmo móbil que orienta a minha. O meu conhecimento do seu móbil, neste 

sentido, é apenas um reconhecimento de mim mesmo no Invader; nada posso ver nele que 

não esteja primeiro na minha relação ao meu móbil (tal como a minha subjectivação do 

direito natural ma devolve). Do mesmo modo, o meu receio do Invader (por ser anterior 

ao seu acto) é apenas o receio de que ele reaja à ameaça presumível que eu para ele consti- 

tuo. A relação predatória está assim totalmente capturada por uma lógica essencialmente 

projectiva ou fascinada. Significa isto que ela só pode vingar onde impere um estado de 

não-individuação. Aí, os rivais naturais estão mergulhados na consagração de uma seme-

lhança fundamental, de que só sairão pelo teste predatório, isto é, pela distinção entre um 

vencedor e um vencido. Exprime-se nela a estrutura fundamental de um reconhecimento, 

de uma pertença à semelhança.331 O reconhecimento não tem aqui outro conteúdo do que 

                                                
331  «A guerra é o efeito imediato de uma não-diferença ou, pelo menos, de uma diferença insuficiente. 
[...] A haver diferença, não haveria guerra. A diferença pacifica» (FOUCAULT 1997: 78). No teatro natural, o 
inimigo é assim o fundamentalmente semelhante. Esta constatação — estamos conscientes de que submete-
mos aqui a complacência do leitor a duro teste — pode ser feita em qualquer jardim público (como este em 
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aquele que pode retirar de um elemento atávico de crença: que, em função de um direito 

subjectivo a todas as coisas, que colide com o meu, o outro está disposto a matar-me; que 

deseja tanto como eu vingar por Antecipação (com a minha morte ou escravização) essa 

ameaça de morte que de mim provém e sobre si sente impender.  

 Torna-se então claro por que razão falar num teatro: é que «a natureza da guerra 

consiste, não no combate efectivo, mas na consabida disposição para efectuá-lo» (Lev. 

XIII: 84). Ela não é uma conflagração real em torno de um móbil, mas uma pragmática 

instituída pelo medo e pela insegurança. Para que essa pragmática se ponha em marcha, 

por assim dizer, bastam sinais, basta que a vontade de confrontação violenta seja suficien-

temente declarada.332 Não se trata, deste modo, de um choque de forças efectivo, mas sim 

de um teatro, uma representação de discórdias — de «manifestações de signos, de expres- 

sões enfáticas, astuciosas, mentirosas» (Foucault 1997: 79). O estado natural, neste aspec-

to, assemelha-se menos a uma tragédia do que, digamos, ao teatro de Tchekov, no qual, 

para o que é significado, pouco ou nada importa a situação, mas a temática (o medo), e o 

que é dito, embora não seja dito em isolamento, «isola aquele que o pronuncia» (Szondi: 

                                                                                                                                             
que agora escrevemos). Quando dois cães se cruzam, sobretudo se forem conduzidos pela trela, há um ins-
tante em que sobre eles se abate o que na experiência humana é conhecido por seriedade. Mesmo que pouco 
depois, à solta, façam cabriolas, queiram abocanhar-se, fujam para suscitar a perseguição do companheiro ou 
pratiquem alegremente a submissão fingida, tudo isso procede do instante em que a semelhança é reconheci- 
da e as intenções são avaliadas. Cheiram-se; examinam-se os genitais. Eis o único princípio a que uma ética 
natural pode dar cobertura: nunca interditar ao outro a possiblidade de exprimir que significado deseja 
imprimir à relação que me propõe. É neste instante que o Invader se potencia. É também este o momento, 
por conseguinte, de retorno à compenetração de si mesmo e do seu lugar na ordem das espécies. De facto, a 
trela e a companhia do dono nada podem aqui. O momento da imobilização é mais forte. O cão volta a ser 
ele mesmo na presença do semelhante e o dono bem amado é relegado por um instante à condição de tercei- 
ro (ou de móbil). O cão regride à desprotegida intensidade da imagem que o perpassou durante a longa noite 
da formação específica. O retorno a si mesmo não pode ser produzido sem a causa prima da inimizade 
(também na experiência humana, a seriedade é o influxo existencial da presença do Invader). Mas a neutrali- 
zação do Invader, o êxito da Antecipação, tem o preço da perda da seriedade: abre-se aí a via estética (ou do 
jogo). O Invader não tem de apresentar-se enquanto tal, basta-lhe mediar-se numa prevenção básica, alimen-
tada menos pelo perigo da proximidade do que pelo grande perigo da semelhança. (Quanto ao dono, a serie-
dade do instante canino não é apenas o seu jogo; é, por um curioso efeito de transmigração das imagens 
intraespecíficas, a intensificação distraída da sua seriedade. O jardim público é, para ele, a noção materiali-
zada da perda da cidade, da pausa na luta de duas justiças: a da physis e a da trela. Tem então o sentimento 
impreciso e melancólico de uma lassidão que se instala no coração dessa luta.) 
332  Sob este aspecto, cf. a (excelente) análise da «semiologia do estado natural» — cujos operadores 
transcendentais são o «medo» e a «precaução» — levada a cabo por ZARKA: 142ss (esp.).  
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39). O que confere ao conflito a sua eternidade não é a passagem ao acto, é o temor dessa 

passagem, quer dizer, o temor de uma ruptura violenta do círculo da representação. Se, na 

cumulação desta dinâmica, o indíviduo e o seu Invader se submetem ao poder de um 

terceiro, isso não signficará que abdicaram da discórdia: eles apenas concordam em não 

submetê-la ao teste da predação. A discórdia será acomodada num novo círculo de repre-

sentação, num novo sistema de signos, a respeito do qual não se lhes ponha o problema da 

interpretação e possam, deste modo, libertar-se de todo o encargo passional e desgaste 

subjectivo associados à representação natural.  

 São estas condições que comunicam à representação soberana a sua natureza teatral. 

O soberano é dito ser a Pessoa, isto é, o Actor de todos e de cada um. A Pessoa de todos é 

uma ficção a um tempo legal e teatral (cf. a passagem etimológica em Lev. XVI). Trata-se 

de uma ficção auto-declarada (uma convenção, não uma encarnação) pela qual o cidadão 

do Leviatã, o Autor, consente num divórcio interior e aliena de si o Actor, consente em ser 

um membro da audiência, para olhar e ouvir o soberano, que está como num palco e que, 

como rebento desse divórcio, finge perante o Autor que o representa e que não decide em 

vez dele.333 O que o Actor reactualiza perante os seus autores, e no círculo de representa- 

ção que lhe é próprio, é, no entanto, aquela mesma dinâmica do fingimento natural que 

necessitou a sua instituição, mas sob o modo de uma Antecipação já sem incerteza e alie-

nada dos seus elementos passionais. Nesse sentido, ele transforma essa dinâmica em Cena 

                                                
333  Que a representação puramente teatral, como aquilo que ocorre no palco perante uma audiência, 
tenha o carácter da representação existencial a que se associa a representação política, e nesses termos repre-
sente a audiência (i.e., que Vânia, Peer Gynt ou Macbeth me representem), só não se presta a uma analogia 
perfeita porque o actor político, por vezes, derruba a quarta parede e procede a uma consulta. Que os jornais 
sempre refiram o facto com termos que parecem saídos de relatórios médicos, como auscultação ou norma-
lidade democrática, só é compreensível na referência oblíqua a uma patologia pressentida. Essa patologia é a 
de que, saíndo da sua condição teatral, o poder faça reparo da sua permanência nessa situação. Isto contém a 
ofensa resultante do facto de que haja aí a necessidade de uma recriação do Sentido e, portanto, uma deso-
cultação da situação fundacional da violência, e que essa recriação se aproxime perigosamente, por exemplo, 
da verdade que continua presente na representação ritualística teatral, que resgata sempre esse gesto da 
emergência da comunidade como tal. No entanto, o princípio que preside a este empréstimo teatral, e a razão 
pela qual podemos moldá-lo na tragédia, é que a própria existência da consulta e da alternância democrática 
surge da compreensão implícita de uma inevitabilidade da culpa para quem está no poder.  
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dessubjectivizada, i.e., ritualizada, em que a Audiência já só sob forma criptomnésica, e 

em segurança, pode recapitular o acto da sua instituição como audiência.   

 A representação soberana está esclarecida na sua natureza pelo protocolo do espec- 

táculo. Este é explícito quanto às circunstâncias em que o Actor exercerá inevitavelmente 

o poder de vida ou de morte que lhe foi conferido: a violação do círculo de representação 

autorizadamente instituído por si próprio por meio da Lei. Neste círculo político de repre-

sentação, a incerteza associada ao acto no estado natural é, por intermédio da Lei — cuja 

interpretação (i.e., o poder executivo) é o que verdadeiramente separa o Actor do Autor — 

absorvida num sistema de penalidades cuja função é retirar ao terror natural qualquer rela-

ção com o mistério ou a incerteza, esclarecendo e codificando as consequências daquele 

acto e colocando ao alcance do Autor o domínio dessas consequências. Daí a imensa liber-

dade adquirida pelo Autor no seio da Commonwealth: em face da Lei, está no seu poder 

exclusivo mantê-la na sua condição meramente potencial. Só no momento em que esta 

liberdade parece pouca e em que, por conseguinte, o círculo político da interpretação é 

ofendido (no crime, na sedição, na traição...) é que a Lei se manifesta enquanto tal e as 

consequências desde sempre preservadas como potência se precipitam. A passagem da Lei 

ao acto que a confirma é sempre e só a consequência que se segue à violação da explicitu-

de teatral em que ela se mantém como potência. Essa passagem (que é sempre, nessa 

explicitude, o Acto final, o da anagnórise, pelo qual se reinstaura o equilíbrio no círculo da 

representação e ele pode voltar às suas condições iniciais) já não pressupõe, assim, o teste 

predatório, como no estado natural, mas o teste pertinente do crime (ou seja, da usurpação 

do direito exclusivo do Actor à interpretação). No teatro natural, todos os momentos do 

jogo representativo do indivíduo junto do Invader são momentos em que, como numa tra-

gédia, o destino parece encontrar-se em suspenso. Mas a politicidade nasce para que esse 

momento de suspensão se perpetue, para que o destino, numa palavra, se conserve nos 

sinais que o mantêm na sempre inverificada conexão com o acto a que reportam. Na polí- 

tica, como anulação da incerteza, anula-se também a incerteza do destino. Para a lei, a 

única forma reconhecível de suspender a suspensão do destino e vinculá-lo em unicidade 

ao acto a que ele se reporta, isto é, ao seu teste, traz implicada a revogação total da    
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politicidade, sob a forma do crime ou da recaída compulsiva no estado natural: a guerra, 

aquilo que o hegelianismo, na demanda de uma causalidade do destino, havia de consagrar 

como “heroísmo”. Nesse sentido, à Lei corresponde também o acto “espelhista” pelo qual 

ela sai da sua condição potencial: o de vingança. No estado de natureza, o círculo de repre- 

sentação é o que existe em virtude de uma permanência da ameaça, que só será anulada 

pelo rompimento dessa círculo e a passagem ao assassinato. A suprema violência é ali 

também o supremo alívio. Mas trata-se sempre de uma vingança. A morte do Invader é a 

vingança do acto atentatório que por ele foi insinuado ou fingido no interior do círculo da 

representação. No estado natural, a vingança precede a morte que não se chegou a ter; e 

existir nele, deste modo, é sempre e só o que há em virtude de não se ter sido morto. Que 

o Estado político, na sua vertente de dominação jurídica, incorpore nessa estrutura que lhe 

é própria o poder de vida ou de morte em dispersão na natureza, isso significa que ele se 

funda sobre o diferimento da vingança (ou, para usar o termo weberiano, sobre o “mono-

pólio” dessa prerrogativa ou direito activo no estado de natureza).334 É isto que fica à vista 

quando, nos momentos em que esse monopólio é negado, em que a relação jurídica de 

dominação é suspensa e a Cena histórica interrompida, e em que há uma recidiva da guer-

ra individual e da anarquia («a relapse in the condition of Warre» [Lev: XXVII]), ali onde 

ela já não deveria ter lugar, é sob a forma de uma generalização da rapina e da vingança 

que irrompe na ficção política a tensão permanente do estado natural (id.: XXVIII).  

 Como não evocar aqui a questão hamletiana? Há uma analogia que parece insinuar-    

-se. Já de um ponto de vista a que podemos chamar estrutural, o estado natural, as tensões 

que nele se digladiam e o relapse no mal político, são aquela matéria a que o teatro trágico, 

em particular o teatro de Shakespeare, como cabe a toda a teoria política genuína, confere 

um grau de visibilidade máxima. Uma avaliação simplesmente estatística das suas peças 

mostraria que o maior poeta da humanidade parece considerar o destino do homem políti-

co, o homem que está dentro de uma artificialidade a todo o momento revogável, como o 

tema mais nobre que pode emprestar à sua poesia. Se considerarmos, por exemplo, as 
                                                
334  Weber, naturalmente, fala de um monopólio da violência, mas já entendemos aqui a vingança como 
representação condutora da violência. Cf. M. WEBER, "Le métier et la vocation de l'homme politique" 
[Politik als Beruf], in Le Savant et le Politique, Paris, 1963, p. 124ss. 
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nove peças históricas escritas antes do Hamlet, que representam o suplício da monarquia 

inglesa, destroçada pela guerra dos Lancaster com os York, é precisamente de uma doença 

do Estado que se fala e do seu sintoma inevitável, a Revolução que costuma «separar da 

alma as acções do corpo».335 Também no Hamlet se torna claro, mesmo antes de se mani-

festar o Espectro, que a peça é sobre a doença da Dinamarca: «Fie on't, ah fie, 'tis an un-

weeded garden/ that grows to seed things rank and gross in nature» (Ham, I, 2, 135-7).  

No todo, é este diagnóstico da doença do Estado e a consciência plena da crise de repre-

sentação do político, devolvido na fórmula de um tempo out of joint, que permite situar 

Shakespeare na mediana da história da justificação moderna do Estado. Mas não só. Ele 

mostra também de que modo a tragédia se torna num corpo de significado reconhecível 

apenas na sua relação à guerra de irmãos (ou civil) que certifica e expande o significado 

do pequeno número de casas de que Aristóteles extrai o efeito modelador do ergon trágico. 

Mas que a inscrição do Hamlet nesse diagnóstico implique um ganho, na relação, por 

exemplo, às peças históricas, é o que decorre do envolvimento dramatúrgico da peça com 

o subgénero de que emana, em particular, na tematização do célebre delay, de um adia-

mento da vingança. É essa tematização, com efeito, que fixa o Hamlet num certo decurso 

da reflexão trágica da política ocidental e o momento, em particular, em que o teatro dá já 

testemunho significativo, por meio da própria paralisia da personagem e do bloqueio da 

vingança, da sua recusa ou incapacidade de ser o rito pelo qual, no seio do corpo simbó-

lico da politicidade, se garanta ao estado natural o seu direito à visibilidade, dando lugar, 

em vez disso, àquela profundidade do logos subjectivo que é sempre o resultado de aque-

les cujos pais foram assassinados (ou, para sermos congruentes com a leitura psicanalítica, 

que mataram os pais) darem entrada no mundo da Lei e do regime de retroacção da culpa.  

 Mas que essa “entrada” se conserve como eminentemente trágica é revelador, no 

grau máximo, da aporia subjacente ao projecto moderno — e aqui devemos regressar à 

narrativa que empreendemos nos últimos capítulos deste trabalho. O estado hobbesiano é 

uma versão peculiar da imersão mútua das categorias do “fazer” na política. A organicida- 

de e a imanentização da forma política toma uma forma extrema, captável na própria 

                                                
335  Henry IV, II, 1.1. 
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tropologia cénica do estado hobbesiano: aquele que vê o teatro de que é, ele mesmo, Autor, 

devolve a figura de um sujeito que é simultaneamente artista e produto, e em que se absor- 

ve, por conseguinte, a consumação do estado esteticamente integrado. Esta subjectivização 

do estado como obra culmina a vontade totalitária de uma completa presença a si mesmo 

do Estado no sujeito, tal como o tropo cénico deixa entender. Por outras palavras, trata-se 

da criação da politicidade como ficção de um sujeito, de um único homem de dimensões 

gigantescas. Mas a única comunidade capaz de realizar essa presença a si mesma é aquela 

que já expurgou toda a diferença, mediação e pluralidade: ou seja, a comunidade que ces-

sou de ser política ou para a qual a política só existiu num intervalo, esse intervalo mítico 

moderno da celebração do contrato. Apesar da impossibilidade desta comunidade, o pro-

jecto estático pôde ser bem sucedido (por uns tempos) pela fuga em frente do seu para-

doxo e pela reiteração infinita (ou ritual) do seu processo de auto-formação. É por aí que, 

depois de Hobbes, o Estado se tornará “romântico”, i.e., tornar-se-á o situs em que a insis- 

tência romântica na expressão da cultura e do génio particular coincidirá com o infinito 

processo de organização, disciplinarização e controle que se tornará um fim em si mesmo. 

A fuga do paradoxo, neste caso, é a sua radicalização máxima. Mas "romantismo", aqui, 

apenas quer dar conta de um traço permanente que remete àquilo a que Jean-Luc Nancy 

chama a lógica imanentista de auto-formação comunitária, em que a distinção entre fim e 

processo se aboliu, em que o sujeito é redefinido em termos de uma obra, no duplo sentido 

da actividade auto-formadora e do produto, e em que o objectivo da comunidade dos seres 

se torna, na essência, «produzir a sua própria essência como comunidade» (Nancy: 16).336   

 

 2  Regresso a Elsinore:  neutralização política da tragédia  

1. Voltemos a Elsinore e a um mundo prestes a tornar-se hobbesiano, quer dizer, ao 

mundo anterior à lei objectiva do imperium rationis e ainda provido daquele heroísmo 

                                                
336  «É o que costumamos chamar “totalitarismo” e que será melhor, talvez, designar por “imanentismo”, 
desde que a designação não seja reservada a certo tipo de sociedades ou regimes, mas, em vez disso, vista no 
horizonte geral do nosso tempo, que engloba de igual modo as democracias e os seus frágeis parapeitos 
jurídicos» (ibid.). 
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trágico de que fala, ao afiançar que «uma vez criado o Estado, os heróis deixam de existir» 

(Rph: §93). É sobre essa maneira de morrerem heróis que nos debruçamos agora. Vimos 

anteriormente de que modo o Príncipe, logo na primeira réplica à mãe, se coloca no 

exterior na ordem normativa potenciada no reino da representação. Há uma heteronímia 

radical dos seus actos, irreconhecível (para nos exprimirmos em termos hobbesianos) em 

toda a estrutura da Autoria e da respectiva transferência. Os outros não podem adivinhá-lo 

senão por conjectures incertaines. Uma das estruturas da peça é justamente esse devaneio 

generalizado em torno das razões de Hamlet. Tal estrutura, porém, não é suspensa nos soli- 

lóquios de Hamlet, que incorpora neles a própria indecibilidade e se representa conjectu-

ralmente um pulsar interior sempre em estado de irresolução, i.e., duplica na interioridade 

a impossível transferência do Autor ao Actor.  

 A mais perfeita glosa desta impossibilidade, como que aprofundando a réplica à mãe, 

ocorre no solilóquio que fecha o Acto II, em que compara a magnitude das suas razões às 

do mero actor que, a seu pedido, acaba de declamar, com lágrimas nos olhos, uma fala 

alusiva à morte de Príamo e ao triste destino de Hécuba337 : 

O, what a rogue and peasant slave I am! 
It is not monstruous that this player here, 
But in a fiction, in a dream of passion, 
Could force his soul so to his own conceit 
That from her working all his visage wan’d; 
Tears in his eyes, distraction in’s aspect, 
A broken voice, and his whole function suiting 
With forms to his conceit? And all for nothing! 
For Hecuba?  
What’s Hecuba to him or he to Hecuba 
That he should weep for her? What would he do 
Had he the motive and the cue for passion 
That I have? He would drawn the stage with tears. (II, 2, 1590-1602) 

                                                
337  A história, que Shakespeare terá colhido nas então muito populares Vidas, de Plutarco, ou na Eneida 
(mas não, decerto, na Ilíada) não é sem paralelo com a do próprio Hamlet. Trata-se de um regicídio: Príamo, 
rei de Tróia, morre as mãos de Pirro (que, em Homero, aparece ainda como Neoptolemo, filho de Aquiles). 
Nas dores de Hécuba (a mãe de Heitor), está suposto o contraste com a brevidade do luto de Gertrudes e o 
poupado casamento com Claudius.  
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O que há em Hécuba e no seu destino que tanto afecte o actor? O que é que o faz chorar? 

A questão é tanto mais pertinente quanto o efeito do incidente sobre Hamlet é lembrar-lhe 

a sua própria desafecção do texto que lhe cumpre representar e para o qual ele, a sombra 

de um actor, busca em vão as lágrimas que lhe cumpririam — no forms to his conceit.  

 À disparidade entre um destino como o seu — que, embora repleto de passion, nada 

provoca na ordem da expressão — e um destino como o de Hécuba, puro simulacro feito 

de words, words, words, capaz porém de desatar as lágrimas de um misérrimo actor, agre-

ga Hamlet o qualificativo monstruous. É nesta disparidade monstruosa que se concentra 

todo o complexo de sugestões oferecido por Carl Schmitt no ensaio que fez publicar em 

1956 sob o título Hamlet ou Hécuba. Este título só é justificado na terceira parte, intitula- 

da «A Fonte do Trágico», em que é visado o trecho citado. Já naquela data seriam anacró-

nicos os propósitos perseguidos por Schmitt nas duas primeiras partes. Estas expendem, 

no essencial, uma hipótese cujos elementos de prova — sobretudo uma análise comparati-

va dos in-quartos de 1601 e de 1604 — a crítica histórica já tornara pouco convidativa. A 

hipótese, summa summarum, é a de que os dois principais enigmas da peça — o grau de 

culpabilidade de Gertrudes no regicídio e o delay hamletiano — se devem a um delicado 

contexto histórico: o da luta sucessória pelo trono inglês. Com aquelas personagens, com 

efeito, Shakespeare teria pretendido alegorizar Maria Stuart e o futuro Jaime I, seu filho, 

guardando-se contudo de lhes atribuir crimes de sangue: assim, nem a culpabilidade de 

Gertrudes é estabelecida, nem o filho havia de ascender ao trono com as mãos manchadas 

de sangue. O que daqui se transporta para a terceira parte do ensaio é o pressuposto gené-

rico da infiltração no Hamlet de um elemento de reflexão da actualidade histórica inglesa 

e europeia. Mas o que esse pressuposto agora pretende articular, porém, já não é uma 

criptografia da História britânica, mas a colocação do Hamlet no centro do destino moder-

no da tragédia. Mas aqui é necessário observar que o argumento de Schmitt, recapitulando 

o corolário já exposto nas duas primeiras partes, é mais restrito do que as mediações ou 

sugestões através das quais se desenvolve. Essas sugestões, relacionando as questões do 

Estado, da cultura e da tragédia, não são conduzidas à síntese que timidamente prometem: 

é a essa síntese que aqui apontamos. Podemos representá-la deste modo: será precisamente 
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o modo como se exprimem no Hamlet os elementos diferenciais da experiência trágica 

moderna que nos permite rastrear a mutação essencial da experiência política moderna. 

Mas quanto à particularidade desta última, e a forma de relação à tragédia nela subenten- 

dida, é algo em que ainda podemos acompanhar Schmitt.  

 Um dos pontos cruciais do argumento de Schmitt é dado na seguinte passagem:  

A teatralização barroca da vida, na Inglaterra isabelina de Shakespeare, era ainda ele-
mentar e livre de toda a codificação. Ela não tinha ainda tomado o seu lugar nos quadros 
rígidos da soberania do Estado, da tranquilidade, segurança e ordem públicas estabeleci-
das pelo Estado soberano, ao contrário do teatro de Corneille e Racine na França de Luis 
XIV. Comparado a este teatro clássico, o drama shakespereano, tanto na sua feição cómi-
ca como na sua feição melancólica, é brutal e elementar, bárbaro e ainda não político, no 
sentido que se dá a esta palavra, ou seja, procedente do Estado. Por força do seu carácter 
elementar, este teatro era parte constitutiva da realidade presente, era um bloco de 
actualidade numa sociedade que, em larga medida, sentia a sua acção como teatral e não 
estabelecia oposição especial entre o presente de uma peça a que assistisse e o presente 
da sua própria actualidade vivida. (Schmitt 1956: 67) 

O argumento procede por antíteses. O teatro de Shakespeare, ao invés do teatro clássico 

francês, não procede do Estado. Neste sentido, ele não é político, mas ainda brutal, bárba-

ro e elementar. Este carácter elementar exprime um tempo em que já se anuncia a sobera-

nia moderna, mas em que a correspondente codificação da experiência política ainda não 

se realizou. A referência ao carácter elementar do teatro shakespereano toma, ao longo do 

texto, notas de insistência. Ele pertence a um complexo de alusões que percorre a argu-

mentação de Schmitt e denuncia a leitura da tese benjaminiana do trauerspiel. No caso, o 

elementar reporta-nos imediatamente à passagem da Origem do Drama Lutuoso Alemão 

em que Benjamin refere Shakespeare como a condição de superação da antinomia entre o 

elementar e a alegoria: «O que caracteriza Shakespeare é justamente a circunstância de 

que, para ele, estes dois aspectos são igualmente essenciais. Toda a expressão elementar 

da criatura retira a sua significação da sua existência alegórica, e toda a alegoria, expressa- 

mente, do carácter elementar do mundo sensível» (Benjamin 1928: 247). É no intuito de 

subtrair a compreensão do Hamlet ao enquadramento benjaminiano — nomeadamente a 

uma conceptologia da melancolia e do providencialismo cristão que o inscreveria ainda no 

luto barroco e, por conseguinte, no teatro de Estado — que Schmitt, em alternativa, assi- 
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mila o elementar shakespereano ao bárbaro, viabilizando assim a interpretação de Hamlet 

à luz de uma teoria da história política, uma vez que o bárbaro é justamente o estado da 

experiência moderna que precede a irrupção do «estático» e é por ele neutralizado.338 

 O conceito de “neutralização” remete conscientemente para o artigo de 1929 intitu-

lado «A Era das Neutralizações e das Despolitizações», que Carl Schmitt fizera publicar 

como apêndice a O Conceito do Político. Apesar das repetidas precauções (ou repetida 

denegação) de Schmitt contra o entendimento sistemático da História,339 mesmo uma 

leitura superficial daquele artigo, que retoma e desenvolve as perspectivas abertas na Teo-

logia Política, detectará a aspiração evidente a uma teoria unificada da História moderna e, 

em particular, uma teoria do enquadramento e destino histórico do Estado. O artigo move-       

-se em duas frentes. Na primeira, trata-se de demonstrar que, na modernidade histórica, as 

representações que cada época forma da sua experiência política se organizam em torno de 

um sector dominante, do qual emana a fonte de coerência e de inteligibilidade de tais 

representações. Esse sectores são quatro:  

De século para século, houve quatro grandes etapas simples. Correspondem elas aos 
quatro séculos [percorridos pelo espírito europeu na modernidade] e conduzem da teolo-
gia à metafísica, desta à moral humanitária e, por fim, à economia. [...] Tudo o que pode-
mos afirmar é que, depois do século XVI, a humanidade europeia passou sucessivamente 
de um domínio central a outro e que tudo o que faz a substância da nossa evolução cultu-
ral permanece marcado por esses desenvolvimentos. Durante estes quatro últimos sécu-
los da história europeia, a vida intelectual teve quatro centros diferentes e o pensamento 
da elite activa que formava as vanguardas respectivas gravitou, nos diversos séculos, em 
torno de diferentes centros de atracção. (Schmitt 1932: 133) 

Por outras palavras, cada um desses sistemas de representação forma uma Weltbild, uma 

imagem ou figuração do mundo que encontra num qualquer domínio de objectividade 

particular (a teologia, a metafísica, a moral e a economia e, por fim, a técnica) um princí-

pio organizador. Os conceitos extraídos de cada um destes domínios formam o conjunto 

                                                
338  Para uma releitura do Hamlet com apoio em Benjamin e no trauerspiel, cf. GRADY: 133ss.  
339   Em particular, de inspiração marxista; por exemplo: «A dialéctica que caracteriza a marcha da histó-
ria mundial na filosofia da história confere àquele que está do lado do futuro o direito considerável de se 
apoderar daquilo que, no fundo, já possui» (trad. francesa: "Prendre/ Partager/ Pâitre" [1953], in La Guerre 
Civile Mondiale. Essais (1943-1978), Maisons Alfort, ère, 2007, p. 60.   
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de interesses intelectuais a partir dos qual as elites dirigentes concebem os seus critérios 

de acção. Esses interesses entrarão assim a consubstanciar um elemento de crença funda-

mental destinada a justificar ou legitimar a prática política. Neste sentido, na mesma medi-

da em que, para cada época, existe um sector dominante, existe também uma esfera inte-

lectual de que emanam os critérios de acção política. Em particular, os conceitos que 

objectivam o universo intelectual de uma época «só são providos de sentido na medida em 

que se relacionam com o universo político concreto, tal como existe» (ibid.: 139). Por 

exemplo, no século XVII, humanitário e moralista, o conceito de progresso é saturado por 

significações relativas ao domínio de si, à educação e ao aperfeiçoamento moral dos indi-

víduos, ao passo que, na era técnico-económica e do triunfo liberal, o progresso humanitá-

rio surge já como um subproduto do progresso económico. O desenvolvimento cumulati-

vo destas configurações exprime uma mutação decisiva na teoria política. Se definirmos o 

Estado, à maneira de Hobbes, como potência neutralizadora de todos os conflitos sociais, 

a começar pelo religioso, essa teoria corresponde a uma inflexão inevitavel na direcção do 

Estado total, i.e., de uma resolução de conflitos baseada no incremento do poder estatal 

sobre a esfera das disputas sociais. É assim que o artigo, numa segunda frente, anuncia o 

fim da sucessão de sectores dominantes e o advento do Estado Total.  

 O sector dominante não é apenas o fundo coerente da representação do mundo. Na 

medida em que «os temas de controvérsia que dominam o reagrupamento amigo-inimigo 

são determinados [...] pela esfera de actividade dominante» (id.: 141) na medida, por 

conseguinte, em que está potenciado com o critério essencial do político, é do sector cen-

tral do momento que o Estado extrai a sua força e a sua configuração específica. É a efec-

tivação daquele critério que permite, em cada cultura histórica, reconhecer o sector 

dominante e os sectores que, na sua mediação, são neutralizados. A neutralidade de um 

domínio corresponde à ausência de investimento desse domínio pelo político e, por conse-

guinte, à ausência da oposição amigo-inimigo. Conversamente, o sector dominante é, não 

apenas o fundo coerente da representação do mundo, mas sobretudo o próprio lugar do 

político. Dizer, assim, que o político, na era moderna, se recolhe na figura do «estático», é 

dizer que o «estático-político» é uma tipologia de extracção de representações mobilizado-
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ras (a partir de diversas esferas de actividade e interesse), destinada a neutralizar-lhes o 

carácter eminentemente político: é dizer, assim, que o processo de despolitização da exis-

tência se insinua no centro das finalidades da acção política.340  

2. A modernidade — corolário que podemos extraír — é uma prática do Estado, uma 

estruturação de representações cujo princípio é a definição do político por meio da exclu-

são ou neutralização correlativa dos domínios exteriores ao investimento do Estado. A 

configuração da função do Estado acompanha este deslocamento do político. O surtir de 

um novo sector dominante modifica o repositório de conflitos (de amigos e inimigos) 

essenciais e "regenera" a forma do político. Acolhamos aqui, então, a perspectiva de que 

as neutralizações e despolitizações próprias da irrupção estática renascentista se concen-

traram nesse esfera intelectual correspondente à forma de experiência política da soberania 

do dominium, essa esfera do conflito que podemos confundir com o trágico.   

 Isolando o segmento de cem anos de história inglesa que vai da vitória sobre a 

Invencível Armada, em 1580, até à evicção dos Stuart em 1668, Schmitt identifica-o com 

o período da neutralização das divisões religiosas que, à semelhança do que aconteceu no 

resto da Europa, significou para a Inglaterra o estabelecimento de uma nova ordem políti-

ca definível como Estado Soberano (ou Imperium rationis). É neste contexto que o políti-

co adquire um significado preciso, em oposição ao bárbaro: o político designa a estrutura 
                                                
340  Este desenvolvimento, que mapeia o destino histórico da modernidade como um processo de secula-
rização (a criação progressiva de uma esfera de neutralidade remonta ao abandono da políticidade como 
interior à determinação teológica) revela também tal secularização como um duplo processo de esteticização 
progressiva do universo político «tal como existe». A certo ponto desta trajectória (no século XIX), pode-se 
observar a «combinação aparentemente híbrida e impossível de tendências estetico-românticas e técnico-
económicas» (ibid.: 123) Trata-se de um «estádio intermédio» entre o moralismo setecentista e o economi-
cismo oitocentista, e que se reporta ao Romantismo como «transição que precipitou a estetização definitiva 
das esferas intelectuais». Com efeito, o «esteticismo romântico promoveu o pensamento económico e é um 
típico fenómeno de paralelismo» (ibid.). Para Schmitt, o irracionalismo do estético (a sua resistência à 
formulação conceptual) é o subproduto dos mecanismos ostensivamente racionalizadores da produção 
económica e, assim, um aspecto complementar da experiência moderna. No desenvolvimento histórico do 
capitalismo, a indiferença da produção tecnológica face ao seu próprio material («uma camisa de seda ou um 
gás venenoso» [1925: 29]), cujo paradigma é a própria inobjectividade com que o político aparece à raciona-
lidade económica, encontra o seu analogon na indiferença da estética perante a política ou, melhor, na 
incapacidade da estética decidir a respeito de qualquer decurso concreto da acção política. Não precisamos 
já de sublinhar que, para Schmitt, o equivalente desta indiferença essencialmente esteticizante — ou, como 
veremos, lúdica, no sentido mais amplo — é o liberalismo, com a sua doutrina da igualdade perante a lei e a 
sua preferência pela discussão e o acordo parlamentar.  
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de relações codificadas pela mediação de instituições secundárias (a justiça, o exército, a 

polícia, as finanças) que substituem as instituições primárias da dominação feudal, religio-

sa e corporativa, que se torna necessário designar como pré-estatais, pois «chamar Estado 

a outras formas de comunidade [que não as reguladas pelas instituições secundárias] [...] 

ou a outras formas de dominação na história universal seria inadmissível e mera fonte de 

confusão» (id.: 104). 

 Adquire aqui o seu sentido a demarcação em relação ao trauerspiel: ela subentende 

a rejeição do que podemos entender por interpretação teológica, mais precisamente lutera-

na, do Príncipe da Dinamarca. De acordo com esta interpretação, o destino de Hamlet 

exprimiria uma espécie de teologia do jogo e Shakespeare teria composto, na verdade, 

uma tragédia de Wittenberg, com o Príncipe transformado num títere de Deus (para nos 

socorrermos da expressão que Lutero aplicava à história profana). Este argumento apoiar-        

-se-ia uma redução litúrgica da tragédia, talvez, e inclusivamente, apressada pela particu-

laridade germânica que traduz «tragédia» por trauerspiel. Mas, segundo Schmitt, a teolo-

gia do jogo não colhe na determinação do destino trágico, porque este transporta um ele-

mento antagónico que todo o jogo, mesmo o de Deus, não basta a circunscrever: trata-se 

de um elemento de seriedade, de Ernstfall. O jogo é a impossibilidade do sério e, por con-

seguinte, do trágico. Mas o sério é também o elemento específico da experiência da bar-

baridade, uma vez que a irrupção do político e a sua expressão enquanto instituição secun-

dária, enquanto imperium, representa essencialmente a impossibilidade do sério e a corres-

pondente apoteose do jogo. Assim, o político vem a ser, no fundo, a impossibilidade da 

tragédia, e tanto mais quanto é próprio do trágico «não se deixar incluir num sistema 

secundário, por isso mesmo que o sistema secundário é uma esfera de regras do jogo que 

excluem as irrupções da acção trágica e já só estão aptas a experimentá-las enquanto per-

turbação, se for o caso de que as percebam» (id.: 65). Se a seriedade é a suspensão da 

representação lúdica, também a irrupção da circunstância trágica, a instância derradeira da 

seriedade, significa conversamente a suspensão do sistema de regras que consubstanciam 

o Estado como forma do jogo. O facto de a teatralização barroca da vida não ter ainda atin- 

gido os cumes de codificação rígida proporcionada pela existência de um Estado soberano 
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é o diferencial que distingue o teatro de Shakespeare do teatro de Racine, na medida em 

que o primeiro ainda dispõe das condições culturais e políticas aptas à irrupção do trágico, 

isto é, de condições bárbaras, capazes de impedir a circunscrição do trágico no conjunto 

das emanações legalistas ou tecnológicas do estado moderno. O jogo enquanto instituição 

secundária, i.e., o paradigma do espectáculo enquanto sistema intrínseco à modernidade 

política, é propriamente o que resulta da grande fractura ocidental culminada no barroco e 

cujo traço estrutural é não só o da neutralização da tragédia (ou de uma nomia trágica), 

como o da constituição da experiência política com fundamento nessa neutralização.  

 É ao insistir na subtracção do shakespereanismo à história literária que Schmitt faz a 

sugestão decisiva para a compreensão desta relação. Justificando essa subtracção, insiste 

em que o trágico se furta ao sistema de autorias que funda a história literária. O trágico 

não tem autor. O paradigma da invenção poética, que merece no ensaio uma secção espe-

cial, não tem cabimento a explicar o trágico, que não pode ser inventado. Toda a invenção, 

aliás, não tem outro efeito que a exponenciação do elemento lúdico fatal à expressão trági-

ca. O trágico só é viável a partir do carácter elementar (bárbaro) da experiência social, no 

sentido em que esta funciona como uma estrutura de reconhecimento que liga público e 

autor e é anterior ou indiferente a toda a espectacularidade. O trágico possui uma realidade 

objectiva, imune a toda a circunscrição autoral e a toda a emanação soberana. Assim se 

compreende, por exemplo, a irrupção do tempo (político) no jogo, segundo a expressão 

que serve de subtítulo ao ensaio. Este tempo fornece a necessidade contra a qual se define 

a acção trágica. Um destino puramente inventado não é um destino. É esse fundo autêntico 

de reconhecimento que fornece o elemento sério do trágico e produz a sua irredutibilidade 

ao jogo. Essa autenticidade, na sua determinação de espaço comum que engloba os actores, 

o autor e o público, «não repousa sobre regras de linguagem e de jogo colectivamente 

reconhecidas, mas sobre a experiência vivente de uma realidade histórica comum» (id.: 

75). Compreende-se assim outro aspecto do distinguo de trauerspiel e tragédia. A tragédia 

não pode habitar o trauerspiel porque é exterior ao jogo cénico, de cuja natureza aquele 

último participa. A tragédia está no fundo de reconhecimento que possibilita a atribuição 

de significado ao sistema fechado do jogo cénico. Mas se nele se joga um vínculo de des-
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tino e de atribuição de sentido entre os membros de uma comunidade, não basta dizer que 

essa natureza específica é cultural. Ela participa de um fundo mais essencial, que só o 

qualificativo "mítico" pode devolver em toda a sua dimensão de ligação primária e actuali-

dade comungada. O elemento da autenticidade trágica é, assim, o saber mítico actual 

desses participantes, inapreensível e irrepresentável no plano do jogo.  

3.  O trágico é assim a actualização de uma ordem de reconhecimento historicamente 

despolitizada. Mas se postularmos uma permanência dessa ordem de reconhecimento, se a 

virmos como um não-político que, com todo o seu carácter elementar, irrompe — porque 

eternamente recalcitrante à esteticização e ludicidade da representação política — na esfe-

ra do político, podemos voltar a Hamlet e aperceber com que perturbação essa esfera o 

repercute. Hamlet representará na história da modernidade, na história, por conseguinte, 

do Estado como aquisição trágico-existencial, o momento em que a neutralização da tragé-

dia não está completamente decidida, em que ela ainda não se suspendeu por inteiro, e em 

que, do mesmo modo, as forças que determinarão essa suspensão ainda não estão perfeita-

mente formadas. Esta dicotomia é-nos devolvida no abismo que separa o actor que chora 

do príncipe que é incapaz de fazê-lo. A este respeito, não se prestou talvez atenção sufici-

ente ao ânimo caloroso com que Hamlet recebe os actores em Elsinore, declarando-se 

praticamente o seu yoke-fellow in equity. Essa declaração situa-o exactamente no ponto 

intermédio entre os filhos da fortuna e o soberano com as mãos sujas de sangue, entre o 

estado-natureza e a Razão de Estado, entre o choro (ou o luto) pelo soberano yoke-fellow 

in equity e o imperium. Nesse ponto intermédio, Hamlet é o homem que acaba de nascer 

para a incompletude, para um infinito da consciência que não pode, por um lado, conter-se 

numa ordem de reconhecimento baseada na equidade natural, nem, por outro, completar-      

-se num acto político, do assassinato ou outro, formado como jogo ou ordem de represen-

tação. O actor ainda pode reconhecer através de Príamo uma relação ao saber mítico actual, 

como fundo de experiência comum que lhe arranca um caudal de lágrimas. Como instân-

cia inédita da irrupção da reflexividade, Hamlet — a mais identificada e comentada das 

criaturas — significa aqui a suspensão do poder mítico de todas as identificações. Mas 

ainda lhe é impossível dissolver-se na total espectacularidade que neutraliza aquele poder. 
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 Na sua rejeição das determinações cortesãs, na forma como escarnece desse jogo e 

vê em quantos o rodeiam meros actores que cumprem um papel, sem percepção da sua 

verdade última e sem verem que a caveira de Yorick é de todos o emblema, Hamlet 

simboliza o nascimento de duas coisas que não poderiam talvez ter nascido separadas e 

que, por assim dizer, se comprometem na mesma fraternidade de destino: a subjectividade 

moderna e o Estado Moderno. Mas é também o símbolo de como esse nascimento foi feito 

para a divergência; melhor, de como na incompatibilidade recíproca e eternamente recapi-

tulada está dada a condição permanente da existência de um e do outro. O actor que chora 

por Hécuba é exemplo de um homem capaz de reconhecimento, de colocar-se num todo 

de destino mediado pela poesia; Hamlet é um homem incapaz de se ver a si mesmo na 

ligação a qualquer destino. Toda a ligação para ele é paródia, teatro puro, ratoeira, e por 

isso está fora do teatro. É esse o significado do teatro dentro do teatro e da proclamação do 

príncipe de que é irredutível às actions that a man can play. Por essa razão, por outro lado, 

é com perplexidade que descobre que há homens (os actores) capazes, por profissão, de 

chorar aquilo que lhes é indiferente ou que não lhes diz respeito na actualidade da sua 

existência. Para ele, nada mais conta que o excesso da sua própria existência e é este 

excesso que o impede de chorar como no teatro. Mas Elsinore, que é um teatro sem lágri-

mas, puro jogo, também não pode absorvê-lo. Assim, o seu ponto de mediação é o da 

salvaguarda de uma seriedade que já não pode inserir-se numa comunidade de reconheci-

mento mítico mas que, não obstante o seu excesso, não pode deixar de se pensar na sua 

determinidade política, ainda que não extraia disso qualquer consequência. 

 Ao cair do pano, Fortinbras entra com as suas tropas em Elsinore para tomar posse 

de um reino em que todos foram reduzidos a espectros e pôr fim ao banho de sangue 

produzido pela irreconciliação de Hamlet.341 Essa irreconciliação, essa seriedade sempre à 

beira de se tornar acto de destino político, sem nunca se cumprir, traduz-se no estertor de 

uma barbaridade não-política compelida a agir nos limites de uma moldura emergente-

mente política, para ser por ela derrotada. Fortinbras é o que vem remeter ao plano da 

perturbação os inúmeros avatares da tragédia bárbara, tal como se desenrolaram nos cinco 

                                                
341   Fortinbras, isto é: fort en bras (no Primeiro Quarto, Fortenbrasse). 
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actos precedentes: o incesto, o homicídio, a loucura. O sistema predatório de Elsinore 

exige agora uma ordem salvífica, exterior, numa palavra, norueguesa. Fortinbras vem res-

gatar a Dinamarca da sua própria imanência. O seu imperium, exceptuado dessa imanência, 

só poderá operar como apagamento de todas as identidades, fidelidades, potências naturais 

e modos de enraizamento daqueles sobre quem se exercerá. Nada sabemos dele (ele é o 

grande irrepresentado da peça). Claudius, logo após ter assistido ao teatro do seu crime, 

ainda se retirou para rezar, confrontar-se com a alma, fazer apelo a uma potência da razão 

que pressentia superior ao seu poder discriminativo. Por isso, soberano irresoluto, como 

irresoluta é, simetricamente, a consciência de Hamlet ao visá-lo, pôde ainda consentir a 

perda do seu reino com abundâncias de sangue. Fortinbras, ao contrário, nada fará pela 

alma nem chamará a si a preservação dela. A preservação da alma e o destino do político 

são duas metades de um mesmo corpo clássico que se hão-de separar para sempre com a 

morte de Hamlet e a etronização de Fortinbras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 465 

IX 

PROSA / HEGEL 
 

Est-il de ce destin rien qui demeure, non? 

 Mallarmé, “Toast Funèbre” 
 

 1          Recapitulação 

Em páginas anteriores, socorremo-nos de terminologia hegeliana para suporte de alguns 

pontos interpretativos, sem que, no entanto, as ocasiões que suscitaram esse recurso fizes-

sem sentir a necessidade de esclarecer essa terminologia de modo menos disperso ou 

inconclusivo. Mas o uso de expressões como as de "processualidade do Espírito, "história 

especulativa" e outras subsidiárias que não deixámos menos indeterminadas, em particular 

nas páginas que dedicámos à Antígona, representou o acumular de uma dívida para cujo 

saldo se torna agora necessária a devolução aos contextos sistemáticos de que essa termi-

nologia retira a sua menos imprecisa riqueza de significado. Há porém uma peculiaridade 

assinalável do hegelianismo que torna incerta aquela operação: é que ele só com dificulda- 

de contém o poder interpelativo dos conceitos ou figurações que forjou para acomodar os 

seus nexos problemáticos e, mais do que isso, a sua auto-descoberta progressiva enquanto 

sistema. Deixada a sós, essa conceptologia parece, com efeito, perfeitamente credora de 

uma vida própria. Testemunho disto é dado pelo modo como as figurações dialécticas do 

senhor e do servo, da morte da arte ou do fim da história, por exemplo, se puderam disse-

minar no pensamento contemporâneo na sua irradiação própria, não como culminações 

sistemáticas, mas como esfinges cujo poder interrogativo foi acrescentado pela vida autó-

noma em que se projectaram (e não cometeremos uma violência excessiva, neste sentido, 

se tentarmos aqui algo de semelhante, por exemplo, com a elusiva noção de "prosa do 

mundo").   

 Entretanto, que o saldo da dívida apareça, ao mesmo tempo, como ponto final da 

presente dissertação, concita certa característica do hegelianismo que se mostra particular-
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mente adaptada a esse lugar: em certa medida, o saldo da dívida consiste em tratar dele no 

fim. É que ele próprio está regido pela figura de uma liquidação, de uma cumulação, de 

um ponto em que o pensamento, munido de todas as suas figuras finais e exaurido na suas 

possibilidades formadoras, repousa. É essa inclinação que atrai a denúncia convencional 

dos seus aspectos totalizadores, do modo como, no fim do círculo que ele próprio instituíu, 

se reencontra, como que hipnotizado pelo sonho da inteligibilidade global. Aí se fecha 

toda a facticidade por ele animada, afectada por fim à própria natureza do círculo: a 

imobilidade. Só por linhas tortas parece tudo isto apto a justificar o estranho sentimento 

de liberdade que se desprende na proximidade do sistema. No entanto, não é certo que 

haja repouso e, a esse respeito, já nos pudemos referir ao hegelianismo, logo no início dete 

trabalho, sob a óptica uma instrução para o que vem depois do fim; e, para começarmos 

agora a ser mais precisos, ou para abrir o círculo, não antecipamos demasiado se disser-

mos que o vemos na figura, não de um aprisionamento da História pelo pensamento, mas, 

pelo contrário, da possibilidade de encarar o pensamento na libertação das redes históri- 

cas que sempre o prenderam: é essa distinção que preside, inclusivamente, à diferença 

entre razão e Espírito. Só isto resgata o sistema à denúncia convencional que aponta na 

tentação totalizadora a sua parte irremediavelmente morta: é nessa libertação, em suma, 

que ele concentra aquele tipo de vida que sempre se torna imperioso afirmar no fim.342 

   

* 

1. Se, como nos assegura o prefácio da Fenomenologia do Espírito, no fim está aquilo 

que também esteve no princípio, não surpreenderá que reencontremos no último capítulo 

deste trabalho, que agora se inicia, o dictum de Napoleão com que introduzimos as nossas 

reflexões. Esse dictum (ou anátema) logrou atrair também a atenção de Hegel, que não 

pôde conhecê-lo por intermédio dos paralipomena de Goethe, publicados após a sua 

morte. Ter-lhe-á sido comunicado pelo poeta de Weimar, que algumas vezes recebeu o 

filósofo? O certo é que, numa das lições proferidas em Berlim, entre 1826 e 1831, e agru-

                                                
342  Referimo-nos à separação posta em voga por Benedetto CROCE, Ciò Che è Vivo e Ciò Che è Morto. 
Della Filosofia di Hegel, Bari, 1907. 
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padas com o título Lições sobre a Filosofia da História, Hegel dá dele a seguinte versão 

menos sucinta:  

Napoleão, numa conversa havida com Goethe sobre a natureza da tragédia, exprimiu a 
opinião de que a fase moderna desta última diferia da antiga no seguinte: que já não 
estamos em condições de reconhecer um Destino a que os homens se encontrem absolu-
tamente submetidos, e que a Política ocupou o lugar anteriormente reservado à Fatalida-
de (La politique est la fatalité). Esta, segundo pensava, devia ser, por conseguinte, toma-
da como a moderna forma do Destino — a potência irresistível das circunstâncias a que a 
individualidade tem de se submeter (VPhG: 215). 

Credenciado por Hegel, o dictum adquire aqui ressonâncias originais, que só o contexto 

pode talvez esclarecer. Ele introduz a secção consagrada ao que Hegel chama o “Mundo 

Romano”, para a inteligibilidade do qual parece reter o valor de uma apóstrofe, apesar de 

não voltar a ser referido nem haver intromissão do seu conteúdo na análise histórico-

especulativa subsequente. O anúncio de uma substituição do antigo fatum pela política 

apenas parece enunciar o ponto de chegada, acabamento ou finição histórica de que a deci-

fração da romanidade e do seu significado histórico-universal, nas páginas subsequentes, 

apresenta as condições formadoras. A entrada em cena do povo que iria desempenhar o 

papel subsequente ao dos Gregos na história mundana do Espírito aparece a estes últimos 

na forma da sua própria destruição. A extinção da linhagem dos Aqueus e a submissão da 

Grécia às legiões romanas, torna visível que «à particularidade multiforme da paixão [de 

que a Grécia é manifestação] [...] se opõe agora um destino cego, um poder férreo que põe 

a descoberto a impotência daquela situação infame e a destrói miseravelmente, já que não 

tem remédio, emenda ou alívio possíveis» (ibid.: 212). A romanidade, na unidade do seu 

significado histórico-especulativo, prolongar-se-á até a uma época surpreendentemente 

tardia, cuja profundidade distingue três momentos: a Roma genética, imperial e republica-

na, a cristandade medieval e a incipiência da germanidade. Este último momento consti-

tuirá o foco dialéctico interior a partir da qual o mundo romano será superado numa nova 

configuração histórico-mundial do Espírito. O período que precede a entrada em cena do 

último povo histórico, o germânico, é o que já chamámos "primeira modernidade", 

definitivamente encerrada com a Revolução Francesa. Mas que legado longínquo se deci-

diu no vigor dessa potência destinal que extinguiu os Aqueus? Decidiu-se a reunião de 
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«deuses e espíritos no panteão da universalidade abstracta da dominação» (id.: 215). Que 

significa isto? Em primeiro lugar, a universalidade política; depois, a supressão da indivi-

dualidade moral, concreta e idiossincrática do Grego, que ainda não se encontrava retirada 

na abstração e era, portanto, vida ética inalienada, e a emergência histórico-especulativa 

da personalidade abstracta do direito, ou seja, da liberdade do eu abstracto ou em si, que 

está no fundamento da "universalidade política". Estes dois contributos do espírito romano 

encontram a sua síntese na forma de interioridade ou de retorno a si que perpassa a era 

histórica moderna da lei e da abstracção. Na Fenomenologia do Espírito, essa síntese fora 

já decifrada numa dupla processualidade da alienação. Por um lado, ela marcava a posição 

do Espírito enquanto alienado de si (sich entfremdte) pela perda da sua naturalidade 

(Naturlichkeit). Era no sentimento de infelicidade dessa perda que se concentrava a negati-

vidade necessária à emergência do «espírito supra-sensível livre do Cristianismo» (VPhG: 

215); mas este último representa uma segunda projecção alienante do Espírito para fora de 

si mesmo: a da consciência infeliz e dividida da cristandade medieval, que se vê a si 

mesma como inessencial e deposita a sua universalidade num ser transcendente a que pro-

cura reunir-se (PhG: 237ss.). É através das separações articuladas nesta alienação que o 

Espírito chegará à modernidade: pela separação fundamental entre o mundo do além, a 

que o homem medieval acede pela fé, e o mundo presente, que encontra nessa fé a sua 

forma essencial, entre a consciência de si e a substância social, entre as unidades sociais 

na sua vida ética (Sittlichkeit) e o Estado a cujas finalidades devem sacrificar-se. As divi-

sões estão numa dependência recíproca: a interacção de ambas no interior da alienação 

que as produz assume a forma da Cultura (bildung), isto é, de uma oclusão do ser natural e 

do enraízamento do valor numa medida de cultivo adquirido. Mas a "disciplina da servi-

dão" (Zucht der Knechtschaft) do medievalismo continha também um poderoso factor de 

libertação da consciência. Quando a via medieval da penitência e do sofrimento — a da 

máxima alienação na máxima subjectivação — é cancelada, o Espírito, pelo benefício da 

consciência, nascida no processo da sua alienação extrema, reencontra-se naquele elemen-

to de condição moral que está no fundamento do Estado moderno. Porém, este Estado 

realiza a sua dominação na forma de uma separação entre o indivíduo (a que correspon-
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derá a posição do que chamámos fortuna) e o sujeito (a subjectivação jurídica) ou, dito de 

outro modo, a separação entre a posição moral "elementar", espezinhada e esmagada pela 

Lei, e o cidadão do mundo burgês, que está em paz com o Estado e cujo encontro consigo 

mesmo, no âmbito dessa pacificação, é a falsa reconciliação só possível na renúncia à 

naturalidade moral e na prática da Selbstvergessenheit.  

 O princípio activo na Modernidade é ainda esse fatum romano que ao mesmo tempo 

produz e esquece estas separações. Por essa razão, não é ainda a efectividade moderna da 

dominação uma verdadeira dominação do Espírito. É, no entanto, esta última que constitui 

a tarefa a empreender pela segunda Modernidade, não apenas como superação do mundo 

romano na sua extremidade moderna, mas como ultima época e superação das clivagens 

do tempo histórico. Este desafio é o de uma reconciliação: da consciência com o seu mal 

(i.e., do em si com a desolada violência da sua história), do poder com a naturalidade. Mas 

«a reconciliação deve tomar lugar, antes de mais, no sujeito como tal [...] o indivíduo tem 

de assegurar que o Espírito mora nele» (ibid.: 324), pois «a verdadeira dominação do 

Espírito não pode ser dominação naquele sentido em que ela submeteria o que se lhe opõe: 

o Espírito em si e para si não pode ter perante si o espírito subjectivo a que se relaciona 

como um súbdito, um servidor que lhe fosse extrior; mas a dominação deve operar de tal 

maneira que, no Espírito subjectivo, o Espírito se reconcilie consigo mesmo. Esta harmo-

nia ou reconciliação é o que aparece de início como oposição, em que a parte só retira o 

seu poder da sujeição da outra. O princípio é que o Espírito domina. E é apenas na etapa 

subsequente que ele vem a dominar, mas sob o modo da reconciliação» (id.: 333). 

 O sentido original que o dictum napoleónico assume aqui (inferencialmente) será 

então o seguinte: a política é anunciada, não como o novo instrumento do fatum (como 

vimos, por exemplo, em Constant) mas antes como aquilo que a interrupção do fatum, sob 

a forma de reconcliação, institui. Como quer que se defina substancialmente, trata-se de 

um destino ultra-histórico a que todas as divisões históricas, com os seus destinos ou 

alienações compulsivas, se deixam atrair como à figura da sua resolução, i.e., como 

verdadeiro destino da dominação do Espírito.   
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2.  Se considerarmos em particular a tragédia clássica, o Destino só parece apresentar-       

-se na verdade da sua concepção no interior de um sistema demonstrativo ad absurdum, 

que instala a premissa ideal de um agente no total controle das suas acções e acaba por 

mostrar que ninguém sabe exactamente o que faz. Ao ponto de vista meramente descritivo 

que situava o ético no resultado de uma narrativa de si mesmo, e entendia a acção segundo 

essa abertura de possibilidades, que, para Aristóteles, já eram incontroláveis, e que, assim, 

não podiam produzir o encontro com a felicidade ou a infelicidade enquanto se mantives-

sem indeterminadas ou em aberto, fazia a tragédia clássica sobrepôr a noção de um fecho 

necessitado da narrativa de si mesmo e, por assim dizer, a antecipação, na pura indiferença 

da existência, do significado que Aristóteles associava ao momento da morte. A tragédia 

ensinava que o que torna o acto significativo se encontra para além de todo o controle 

ético. A esse encontro em vida com o significado, tornado desocluso, dos actos e da narra-

tiva de si mesmo, alguns homens tinham um terrível, mas privilegiado acesso. Como esse 

acesso não pode ser vivido, sob o ponto de vista da tragédia, senão como um acesso de 

sofrimento, se sobre essa desocultação impende uma visão do insuportável, e uma vez que 

é porque sofremos, que descobrimos que errámos, o destino trágico é sempre um destino 

do erro; o homem trágico olha para o que foi, disse ou agiu como quem sai da hipnose. 

Nesse momento, o horrível apresenta-se não como uma qualidade dos seus actos, por 

assim dizer, mas como a própria impossibilidade de reconhecê-los, ainda que por esse 

meio se reúnam eles ao seu significado. O destino é sempre, portanto, o de um outro. 

Perante esta alteridade, a questão que se põe ao herói — i.e., a questão posta pela sabedo-

ria trágica — é a da reconciliação. Mas, entendida, neste sentido, a reconciliação não é o 

que a sua acepção comum tem para oferecer: o apaziguamento, a concordata de forças que 

sairam a campo numa oposição violenta e que cessam a sua colisão. A reconciliação aqui 

é a daquele homem com aquilo que nunca lhe pareceu colocar-se no terreno de uma 

disputa e onde ele nunca sentiu uma cisão. A reconciliação do herói trágico consigo 

mesmo é precisamente a que tem de emergir do facto de, para ele, nada ter aparecido na 

forma de uma cisão, de na hipnose não ter parecido ser necessário reafirmar a unidade de 

si a si mesmo. É isso que lhe impõe o movimento interno — diríamos subjectivante — de 
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confronto e, por fim, reconciliação com o facto de a determinação idónea de si mesmo ser 

o atentado de si mesmo. 

 Só por acumulação de evidência, por assim dizer, o destino — produzido pelos actos 

próprios mas insalvável em qualquer sistema de expectativas — pode ser aceite pelo herói 

como próprio: isto deve-se à extraordinária estranheza, e até repulsa, com que a imagem 

de destino se lhe apresenta. Nesse momento, o herói sabe que não foi simplesmente a 

acção que "escapou" a si mesma; é, pelo contrário, ele mesmo que se apresenta como 

inimigo de si mesmo. Nesse sentido, o desfazer da aparência do que se foi, da hipnose em 

que se nasceu — e nisto consiste verdadeiramente o que de trágico lhe acontece — não é a 

passagem para aquilo que se é: é que o destino só se apresenta como tal (de outro modo 

não se poderia sequer constituir como destino) na medida em que o reconhecimento que le 

propõe se torna impossível.343 A alienação, o nome sob o qual se reúne o sistema de divi-

sões que dilacera a modernidade — a vida ética desencarnada, a ilusão da rica interiorida- 

de da Bildung sem verdadeira reconciliação com a vida pletórica da Alteridade, a errância 

privada, tão alienada do Estado como dos deuses — não é tanto a impossibilidade de con-

fronto com qualquer destino autêntico, nomeadamente com o destino da reconciliação 

(que para Hegel, em todo o caso, parece ser uma prerrogativa da Antiguidade) como a 

evidência de que qualquer destino não pode furtar-se a ser um destino de irreconhecimento.  

O destino autêntico, neste sentido, não é aquele que se eleva a uma dimensão trágica. A 

dimensão trágica é aquilo em que, no plano da divisão e da determinidade histórica é pos-

sível pensar o modo, digamos assim, como a acção própria faz cada um aparecer-se peran- 

te si mesmo. A reflexão trágica de uma dimensão de destino, no mundo histórico, não é 

mais do que a própria consistência, se assim podemos dizer, da lógica histórica. Sem 

aparecer perante si mesma como inimiga de si mesma, cada figuração ou subjectivação 

desta história imperfeita estaria naturalizada e não se moveria. Mas, ao mover-se, é sem-

pre no para si da negatividade e da oposição que o em si da eticidade elementar da figura 

                                                
343  Na literatura contemporânea, encontramos a mais bela ilustração dessa intuição na short novel de 
Henry JAMES, The Beast in the Jungle, para cujo protagonista o destino pôde produzir-se sem qualquer 
relação de reconhecimento.  
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se move. Por isso, onde, por virtude desta oposição, há história, não pode haver destino 

autêntico. Ora, o que na "dominação do Espírito" se parece formular é precisamente a 

libertação de um fatum cuja concreção histórica é a sucessiva devolução de uma imagem 

de mim mesmo como inimigo de mim mesmo. Mas, ao apontar também o âmbito dessa 

libertação com a designação de "política", parece conferir a este neologismo medieval o 

estranho poder de se estabelecer numa relação que já nada tem de histórica.  

3.  Aqui é necessário dirigirmos a atenção para uma constatação genérica, enfática, mas 

útil: o sistema hegeliano, no seu todo, é uma reelaboração da leitura aristotélica da tragé-

dia nos termos adequados da modernidade. Esta última restrição é importante: a moderni-

dade dá aqui a nota da escala a que opera essa reelaboração: na escala do pensamento 

histórico. Com efeito, é o processo de anagnórise ou reconhecimento, tal como formulado 

na Poética, que está no centro do próprio processo da razão histórica. Esta última, através 

de uma experiência fenomenológica ao longo do tempo, revela-se a si mesma a ilusão 

sucessiva das actualidades forjadas pelo seu próprio entendimento. O seu percurso é pois o 

da apreensão sucessiva de um saber de si mesma e a igual sucessividade de um retorno a 

esse saber como ilusão (Schein). A respeito deste movimento, podemos utilizar o termo 

com que qualificámos o percurso do herói trágico: hipnose. O movimento de retorno da 

razão a si mesma, processa-se, com efeito, no interior de uma hipnose histórica. Nesse 

sentido, a relação à objectividade em que ela a si mesma se configura historicamente 

concentra o elemento dinâmico que se evidencia nas condições específicas do espaço-        

-tempo cénico e do espectáculo trágico, e pelo qual o herói, dissipando o estado hipnótico 

e suscitando a kathársis do espectador, evolui do irreconhecimento do próprio acto para o 

saber de si mesmo como ilusão passada; e, do mesmo modo, a razão, ao longo da sua 

experiência histórico-fenomenológica, é o processo de superação das sucessivas configu-

rações de si mesma, enquanto entendimento particular, na direcção do reconhecimento de 

si mesma como Espírito ou razão especulativa.344  

                                                
344  A distinção entre Espírito e Razão é esclarecida pela própria estrutura da Fenomenologia do Espírito, 
que está construída sobre duas tríades. A primeira é formada pelas secções dedicadas à Consciência, à Cons-
ciencia de Si e à Razão. A segunda, por secções sobre o Espírito, a Religião e o Conhecimento absoluto. Se 
a segunda tríade oferece em perfeito florilégio tudo aquilo contra que o pensamento pós-metafísico se dispôs 
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 O objecto do Espírito é ele mesmo enquanto subjectividade colectiva e intrahistóri- 

ca. Mas ele é objecto para si mesmo no quadro de um processo histórico modelado pela 

figura do reconhecimento. Isto significa que está alienado de si mesmo. A superação da 

alienação pressupõe a sua própria externalização nas etapas que conduzem à reconciliação 

consigo mesmo. Ora, o tornar-se objecto do Espírito a si mesmo é a história humana. A 

história humana completa-se (não terá mais lugar) no momento reconciliativo do Espírito, 

isto é, no momento em que se realize como liberdade da subjectividade colectiva. A este 

processo assiste, portanto, uma modelação de tipo trágico. Se nos perguntarmos, por 

exemplo, em que ponto nos situamos, isso significa perguntar em que ponto nos situamos 

no interior de um processo trágico, uma vez que nos situamos num momento qualquer da 

mediação do Espírito consigo mesmo e de uma processualidade do reconhecimento que 

constantemente move o Espírito a não cessar a sua viagem pelas configurações históricas 

positivas da sua alienação ou hipnose. Neste sentido, se dissermos, por exemplo, que exis-

te uma arte que, na medida em que aponta à reconciliação, aparece como supremamente 

afirmativa; que essa arte vive da colisão de poderes que, destacados do universal, se pro-
                                                                                                                                             
a lutar (é curioso que a primeira não), aqueles nomes esmagadores, no entanto, concentram não poucas sur-
presas. A primeira é que o Espírito nada mais é que o mundo: quer dizer, não tem imaterialidade. É, neste 
sentido, o perfeito reverso materialista do movimento Consciência - Consciência de si - Razão da primeira 
tríade, na qual todas as formas em jogo são ainda apenas «formas da consciência abstracta» (PhG: 492). Ora, 
a Razão torna-se Espírito quando está consciente, não apenas de si mesma como seu mundo próprio, como 
também, por essa via, do mundo em si mesmo. As figuras do Espírito são por isso «espíritos reais, efectivi-
dades propriamente ditas e, em vez de meras formas da consciência, figuras de um mundo» (ibid.: 405). Em 
suma, o Espírito é a Razão enquanto existência material, acima de tudo na vida ética e nas práticas da comu-
nidade. É nessa medida que na Fenomenologia... se observa uma demarcação clara entre os capítulos que 
tratam daquilo que pertence à consciência e à individualidade e os que, tratando daquilo que incumbe ao 
Geist, explicitamente se referem às estruturas persistentes do devir histórico ou político. A secção do Espíri-
to cobre assim (a partir deste novo ponto de vista, que é o da comunidade) a História, desde a Antiguidade 
grega (a imediatidade do espírito, a ordem ética), continua com o processo de Bildung próprio do mundo 
romano e prossegue até ao ponto em que, na posteridade da Revolução Francesa e do Iluminismo, aparece 
na forma da moralidade, como Espírito seguro de si mesmo que rompeu com o outro mundo. Mas no fim da 
secção do Espírito e no limiar da secção sobre a Religião, há uma mudança abrupta e significativa. Se, na 
secção sobre o Espírito, a enfase era posta no modo como o Espírito enquanto mundo aparecia à consciência, 
e de que modo esta o concebia, na secção sobre a Religião a questão é já de que modo o Espírito se concebe 
a si mesmo como Absoluto. Isto é: a Consciência e o Absoluto trocam subitamente de papéis. Se, antes, o 
papel principal pertencia à Consciência, que, pelo espírito do mundo, vinha até ao seu próprio absoluto, o 
protagonismo agora pertence ao Absoluto e ao modo como ascende à consciência de si mesmo, tal como 
existindo nas diversas formas da religião e da arte. Esta segunda perspectiva impeliu Jean HYPPOLITE a 
sugerir que, na secção da Religião, já não estamos simplesmente face a uma fenomenologia do espírito, mas 
acima de tudo à sua numenologia (1946: 523). 
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clamam como absolutos e autónomos, mas a que um desfecho qualquer remete ao todo; 

que, desse modo, é a própria substância do Espírito que se vê restaurada através da queda 

e da superação da particularidade; que essa substância recupera assim a unidade do seu 

conceito até à próxima inquietação da particularidade; que a dor pode ser superada pelo 

sentimento da justiça eterna, e que mesmo ela é racional, embora só pelo sofrimento e pela 

violência possamos apreciar o facto — todas estas proposições benignas servem não ape-

nas a resumir, por exemplo, a teoria da tragédia, tal como expendida na secção competente 

das Lições de Estética (VA III: 520ss.), mas a própria processualidade do Espírito nas suas 

etapas fenomenológicas, o vislumbre da sua reconciliação enquanto imerso na negativida- 

de e na contradição. Sugerem assim as observações da Lições de Estética que, na proces-

sualidade particular da arte, há pelo menos uma instância capaz de figurar o processo mais 

geral em que está implantada: a tragédia. Conceitos como os de destino ou reconciliação, 

assim, implantam-se centralmente na tese de uma progressão do Absoluto não apenas na 

medida em que ilustram um momento dele (e.g. a cisão da bela totalidade ética grega e o 

nascimento da individualidade) mas sobretudo por fornecerem o ponto de acesso em que a 

própria lógica interna do sistema é esclarecida. É assim possível falar de um tragismo ima-

nente ao hegelianismo de que Pöggeler, por exemplo, dá testemunho sintético: «a meta de 

Hegel não é simplesmente analisar a tragédia grega, mas, para além disso, compreender o 

trágico na sua estrutura, para depois interrogar a que ponto nos permite ela compreender o 

mundo» (1973: 109).  

 Esta percepção não é nova. Uma consequência da publicação dos chamados “escri-

tos teológicos da juventude”, respeitantes aos períodos agora conhecidos como de Berna, 

Frankfurt e Jena, e a que o público filosófico só teve acesso em 1907, foi, no domínio da 

Hegelsforschung, a identificação do hegelianismo inicial com uma espécie de pantragis-

mo, expressão que servia a marcar o contraste oferecido por aqueles escritos com as obras 

da maturidade, cujo início é costume remontar à Fenomenologia do Espírito. Na interpre-

tação de Glockner, à tonalidade pantrágica dos escritos de juventude, seguir-se-ia o panlo-

gismo da obra posterior, de que aquela se revelaria o esboço ainda incipiente.345 A oposi-

                                                
345  «Esta filosofía da tragédia é a coisa mais profunda que Hegel jamais pensou. Ela forma o conteúdo da 
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ção entre o pantragismo inicial e panlogismo ulterior obscurece a unidade essencial ou 

dialéctica de um mesmo devir-obra que, evidentemente, não se desconhece a si mesmo; 

mas, se a discriminação de tempos diferentes no hegelianismo for objectável, isso prende-         

-se sobretudo com a interpretação "panlógica", contra a qual, de resto, testemunha o papel 

fundamental desempenhado pela "negatividade" na obra madura. Mesmo nos aspectos 

mais gerais, nem mesmo à interpretação panlógica (quer dizer, idealista), poderia passar 

depercebida a solidariedade essencial entre a negatividade e a razão no hegelianismo e, em 

particular, o "tremendo poder do negativo" (PhG, Pref.: 111) em cuja dependência se colo- 

cam as realizações positivas da História e a auto-realização do Espírito.346  

                                                                                                                                             
sua visão pantrágica do mundo» (Glockner apud BOURGEOIS: 448). O panlogismo está evidentemente na 
origem da percepção de (por um lado) um sacrifício da singularidade e da diferença (i.e., da identidade) sob 
a exigência do respectivo resgate para o plano de uma racionalidade absoluta; e por outro, da absoluta 
impregnação racional da História, aparentemente corroborada na célebre afirmação da racionalidade absolu-
ta do real. Assim, FERRY, RENAUT lêem essa afrimação como uma generalização do princípio da razão sufi-
ciente, i.e., como impossibilidade da contingência. Porém, o que é dito nos Princípios da Filosofia do Direi-
to é literalmente: «o que é racional é efectivo; o que é efectivo é racional» (GPhR: §104, 205). Em nenhuma 
parte Hegel autoriza uma identidade entre efectivo e real que, na prática, levaria ao sacrifício da liberdade e 
à hipostasiação de um absoluto necessitarismo do real, até nos seus aspectos mais deploráveis. Assim, 
«numa Lógica mais desenvolvida, tratei também da efectividade e logo a distingui, precisamente, não só do 
contingente, que sem dúvida também tem existência, mas, com maior rigor, do Dasein, da existência e de 
outras determinações» (Enc.: I §6, 106). Ou seja, atribuir ao real uma racionalidade total é ignorar a distin-
ção entre a lógica do ser, que trata do ser-aí contingente, e a lógica da essência, que trata da efectividade. O 
real é a potência que torna o que é diferente daquilo que é. É, portanto, o reino positivo da negatividade, que 
está aí na sua facticidade irredutível. A efectividade, ao contrário, «é a essência que é una com o seu fenó-
meno» (WdL: II, 6), coisa que não pode acontecer, por definição, ao contingente nem ao que está no tempo 
(pode ser, no entanto que o real se torne efectivo). Ora, é à História, ainda que como registo necrológico, que 
cabe resgatar o contingente para a efectividade da essência, na suposição optimista de que nada do que é 
contingente desaparecerá sem deixar traço.  
346  A percepção de que a relação entre a razão e a negatividade é redutível à relação entre a razão e o trá-
gico é um contributo de Jean HYPPOLITE, para quem o Absoluto implica a preservação de um elemento trá-
gico até nas mais razoáveis, racionais e belas positivações da História. Hyppolite, no entanto, não se limita a 
constatar a permanência da visão trágica no hegelianismo, como presença meramente “reversa" do positivo; 
projecta-a, com efeito, à altura de uma «condição suprema da dialéctica histórica» (1971: 254). Como fundo 
de possibilidade do devir e do especulativo, o trágico caracteriza essencialmente o absoluto do conceito. É 
assim que a negatividade trágica é o fio condutor e a matéria própria da Fenomenologia do Espírito: 
«[Hegel] introduz-nos a uma história em que o trágico da negatividade — a assunção da morte, tornada o 
assunto mesmo da Fenomenologia [...] se relaciona estranhamente com a obra racional e razoável da cidade 
dos homens» (ibid.: 258-9). Mas esse mesmo movimento está já apoteoticamente expresso no artigo sobre o 
Direito Natural, de 1802, em que a tragicidade define a essência do absoluto: «Isto nada mais é que a repro-
dução, no plano ético, da tragédia que o Absoluto eternamente protagoniza consigo mesmo, dando perpetua-
mente nascimento a si mesmo para a objectividade e submetendo-se, nesta forma objectiva, à Paixão 
[Leiden] e à morte, e ascendendo das suas cinzas até à glória» (Nr: 151).  
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 Ora, a relação entre o trágico e a negatividade estabelece-se propriamente no âmbito 

da questão da liberdade. A justificação da liberdade humana é a finalidade máxima da 

acção e do pensamento. Mas, em revés da filosofia que o precede, que acredita ou se em-

penha na formulação de um mundo razoável sem o qual a liberdade não é pensável, Hegel 

não concede a inteira satisfação dessa finalidade num mundo razoável definitivamente ela-

borado: um mundo sem a dor, a violência e a paciência da negatividade, numa palavra, 

sem a morte, que, como momento necessário do Absoluto, entra a incorporar o momento 

positivo final de todas as boas e razoáveis acções da humanidade. Num dos seus aspectos 

mais relevantes, a negatividade cifra uma posição paradoxal da experiência: nunca nenhu-

ma positividade da experiência é realização da liberdade do sujeito. O sujeito nunca está 

reconciliado na simples positividade, nas determinações concretas estabelecidas em mun-

do ou em sistema (por exemplo, de moralidade ou de direito). Toda a positivação é sempre 

e só mediação, e só assim se deixa ela constituir em história e em mundo humano. Como a 

morte se liga de forma estranha a este trabalho de mediação, não apenas na consciência, 

mas na cidade dos homens e da liberdade, é justo o bon mot, por exemplo, de que os 

povos felizes não tem história.  

4. É à luz do que se pode entender como uma disputa sobre o significado da Lei que, 

no hegelianismo genético (designemos assim o período anterior à Fenomenologia), em 

particular no Espírito do Cristianismo... e no artigo sobre o Direito Natural, se forma o 

ponto de vista relativo à reconciliação da subjectividade com a liberdade que dará conteú-

do à expressão "dominação do Espírito". Essa disputa, que visa sobretudo o legado kantia-

no, contrasta uma forma de reconhecimento trágico com a formação da subjectividade 

moderna, em particular o reconhecimento da violência que subjaz à forma política dessa 

subjectividade e que está disfarçado nos significados da Lei associados ao conceito de 

pessoa jurídica. Ora, na essência do kantismo, está o entendimento da moralidade como 

modelada no efeito coercitivo da lei. É isso que faz com que, para Kant, a obediência à lei 

exterior seja o modela da obediência à lei que eu próprio me dou: «Eu, o acusador, e 
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porém também o acusado [Ich, der Kläger und doch auch Angeklagter], sou o mesmo 

homem; mas enquanto que sujeito [...] da Lei que a si mesmo se dá (homo noumenon), 

[este homem] é diferente do homem como ser sensível dotado de razão» (MS: 439). O que 

se visará na rejeição (ou, mais precisamente, superação) de Kant é a condição específica 

da consciência moderna e do Estado contratual enquanto formação da vontade, para a qual 

o juridico é o único tipo de moralidade. O homem desta consciência pensa que a lei não 

lhe é dada, por assim dizer, de cima e de modo coercitivo, mas que ele próprio se dá, por 

essência, a sua liberdade, e que o seu aspecto positivo-jurídico não é mais que uma figura 

dessa autonomia. Mas a história da formação moderna da vontade é, no entanto, a história 

de uma violência que, por si, representa a dissolução de toda a separação pensável entre o 

homem numenal e o sujeito moral.347 A falar-se de um princípio de reconciliação moderna, 

ela não pode ser vivida na separação destes dois homens e muito menos na submissão 

fetichista à lei. Do ponto de vista da verdadeira dominação do espírito enquanto reconcili- 

ação, o que há a assegurar não seria apenas, por exemplo, a autonomia auto-legisladora do 

indivíduo, mas a autonomia feliz do indivíduo, que não pode comprazer-se na "satisfação 

negativa pela qual se tem a consciência de não precisar de nada” (Kant, KPV: 5:117, p. 

234). O homem desta coerção da Lei moral, ao viver sem resistência na obediência, não a 

transforma na sua espontaneidade, ele nem mesmo vive a obediência, de tal modo que lhe 

basta agir para que não saiba se está a obedecer ou não. A sujeição à lei não toca no lugar 

da vida ética. O criticável da vida moral não é que ela seja uma moral da coerção e da 

consciência infeliz, mas que sendo isto, seja verdadiramente o signo de uma vida que não 

sabe administrar a negação, a vida sem a irrazoabilidade do sofrimento, a moral de um 

temor à lei que não sabe administrar a negação da dor. Tratar-se-ia de rectificar dialectica- 

mente estes conceitos um do outro mutilados e de acrescentar a cada um o suplemento de 

                                                
347  É o que estará em causa ainda na distinção entre a liberdade mediada por uma universalidade formal 
e a liberdade mediada por uma universalidade concreta, no § 21 das Princípios da Filosofia do Direito. V. 
também comentário FLEISCHMANN: 43-5. 
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sentido que a sua oposição fixa mascarou, e que não viu a coerção, por um lado, como 

coerção e dor, por outro, como um mal.348 

 Qual é o projecto de Hegel (e porque falamos disto)? Trata-se de denunciar o opti-

mismo perfectibilista ou uma antropologia apressada que pretende que a dor é evitável, 

que a História pode passar sem ela, por meio da lei e da emancipação? Não — trata-se 

apenas de um erro da formação política moderna: o erro de pretender que o mal seja uma 

negação agressiva e não a ocasião inédita de uma liberdade afirmativa. Mas esta é a posi-

ção do entendimento, isto é, a posição de tal modo fascinada com o encontro da particula-

ridade, em que modela o obstáculo, que não adivinha que esse encontro é uma promessa 

de ajustamento ou reconciliação: é precisamente este lado de afirmação de si que a cons- 

ciência forjada na Lei da moralidade é incapaz de aperceber. Do mesmo modo, no sofri-

mento, essa consciência não vê mais do que uma prova que lhe é imposta arbitrariamente, 

uma força adversa que não lhe permite afirmar-se senão na medida em que lhe resista. 

Desse modo, às avessas com o seu inimigo, ela obstina-se a salvaguardar as suas forças ou 

a aperfeiçoar-se. Afirma-se, em certa medida, mas da pior maneira: apenas para manter a 

sua posição actual contra aquilo que padece. Fica, numa palavra, ensimesmada. Ora, o 

ensimesmamento é a caricatura do vontade livre: é vontade, mas separada de todo a finali-

dade. A característica o ensimesmamento é o de não julgar a sua situação senão por rela-

ção ao que sofre actualmente; não apreciar o outro senão por relação à força que ele me 

impede de desenvolver. Ora, para uma consciência que assim decide proceder por exclu-

são, a experiência é, em princípio, impossível. Trata-se de uma liberdade que ainda perma-

nece no seio da servidão e não de um privilégio do vivo. Trata-se também do que retarda 
                                                
348  No Espírito do Cristianismo esboça-se este tema consolador: o olhar retrospectivo sobre uma vida 
falhada, o remorso após o assassinato, a nostalgia da inocência perdida — todas estas formas da dor e do 
mal têm em comum que aquele que as sofre «não treme perante o que lhe é estranho» (GCh: 241); assim, o 
assaltante não aparece de improviso, o Mal que esfaqueia perde a sua lâmina: sou eu mesmo que me dou o 
meu inimigo. Que seja eu a estar sempre por detrás daquilo que me lesa, é o essencial da experiência da dor 
e aquilo que a torna insubstituível. Desta segurança imposta pelo sentimento de destino, a negatividade será 
a redescoberta "sábia" e sistemática: «as coisas vivas têm o privilégio da dor sobre as coisas sem vida; uma 
determinidade singular torna-se para elas sensação de um negativo porque eles têm em si, enquanto que 
vivas, a universalidade da vitalidade, que transgride o indivíduo porque elas se mantêm ainda no negativo de 
si mesmas e ressentem esta contradição como existente nelas» (WdL: § 60, 159). (É neste contexto que tem 
lugar a célebre crítica do judaísmo: o de se situar perante a dor e o mal como perante o que é estranho e de, 
assim, ler o mal demasiado depressa, como aquilo que não tem remissão). 
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ou bloqueia a explicitação do que me acontece, pois que são o negativo e a dor a enraizar-

me neste ponto fixo a que chamo eu. Permanecendo firme na detenção do negativo, esse 

eu recusa-se a ser sujeito, i.e., lugar de um acabamento. O privilégio do vivo é só o de, em 

vez de desaparecer no negativo ou no ensimesmamento, ser unidade de si mesmo e do seu 

oposto determinado: «um tal ser, capaz de possuir em si a contradição de si mesmo e de a 

suportar, é o Sujeito – e isso forma a sua infinidade» (Enc: II, §359, 416).  

5. Na marcha do Espírito, apresentam-se condições contingentes que podem retardar 

ou acelerar o seu desenlace. Que desenlace? Aqui, um único fio de Ariadne parece poder 

orientar-nos: o da liberdade. Já o dissémos alusivamente: assim que franqueamos ambien-

te hegeliano, estamos no coração do teatro da liberdade. Para não franquear esse ambiente 

de mãos vazias, recapitulemos algumas etapas percorridas. A possibilidade de que aquilo 

que faz a história progredir não se reencontre a si mesmo no fim a que ela aponta, numa 

palavra, a possibilidade de que a história não compareça à finalidade que, a partir do futu-

ro, determina os desenvolvimentos a si mesma conducentes, é a sombria possibilidade que 

Kant, considerando o teatro da liberdade, decifra sob a figura de uma farsa. No contexto 

do hegelianismo, o jogo da liberdade participa nos trâmites do Espírito Objectivo: a histó-

ria só é possível para seres livres, capazes de se emanciparem dos ciclos imemoriais da 

natureza e de instaurarem Estados. O que os indivíduos desejam, e desejando fazem, é a 

realização da liberdade em formas políticas cada vez mais adequadas. A implantação desta 

ideia teve de passar, nos termos que observámos, pela crítica da particularidade legal. O 

trabalho da liberdade, que concede o seu papel aos desejos, inclinações, paixões e morte 

que a liberdade meramente moral devia suprimir, é um trabalho de que o homem natural 

não pode ser excluído. Nessas coisas, o mundo (ou o teatro), poderíamos dizer, não se 

pode impedir de conservar a memória de uma insuficiência da particularidade. Mas tal 

insuficiência só se tornará patente na medida em que os desejos, inclinações e paixões do 

homem natural, por uma vez subtraídos à determinadade moral, não sejam suprimidos, 

mas conservados. Só através dessa conservação se fará sentir o universal como o registo 

activo dessa insuficiência. A liberdade é tão só o que culmina o paciente trabalho da insu- 

ficiência: é a insuficiência das paixões ou da morte que a agudiza. Mas mesmo a adjudica- 
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ção da questão da liberdade ao plano da positivação do Espírito Objectivo não está a salvo 

do receio kantiano: a de que a cansada acumulação de uma história que é, sobretudo, 

história da dor, seja apenas o mau infinito da iteração, e que as peripécias da violência e da 

morte, através das quais a liberdade, em princípio, vai construindo o seu caminho, não 

correspondam a uma direcção inteligível, em suma, que a particularidade falhe o encontro 

a que foi convocada (o que significa, em Hegel, que o Espírito falharia o seu encontro 

consigo mesmo). Mas isto não é possível. Em relação aos seus predecessores no tratamen-

to do princípio de liberdade (Kant, Schelling e Fichte), Hegel acrescenta-lhe uma dupla 

legitimação lógica e histórica. Lógica, na medida em que a dialéctica da vontade mostra 

que a esfera do Espírito Objectivo, a esfera do direito e do Estado, resulta da «vontade 

livre que quer a vontade livre», do «impulso absoluto do espírito livre» (GPhR: §27, 137); 

histórica, porque o curso da história empírica não pôde de modo nenhum furtar-se ao 

poder do absoluto e foi efectivamente marcada pelo progresso na liberdade política dos 

povos. Sob este ponto de vista, o estado prussiano é efectivamente superior, não ao de 

Atenas ou de Ferrara, porque o Estado é aquilo que só tem origem na condição moral 

específica da Modernidade, mas ao da Inglaterra antes da Reforma de 1832 ou ao da Fran- 

ça da Restauração (Weil: 54); e só a isto se resume o equívoco "conservador" de Hegel, 

pois a História não teria acabado ainda, e a Hegel só lhe terá ocorrido «justificar o Estado 

Nacio-nal tal como o físico justifica a tempestade» (ibid.: 78). 

 No número das condições contingentes que podem retardar ou acelerar a marcha do 

Espírito até ao fim da História, estão os impasses relacionados com o que podemos cha-

mar o advento do Sistema. Com efeito, não parece que a realização final da liberdade e a 

dispensação do fardo da História possa prescindir desse momento resolutivo em que a 

razão, a partir do seu compromisso com a historicidade, venha a reunir-se à sua figura 

final e totalizada. É na última grande divisão da Crítica da Razão Pura intitulada "A Dou-

trina Transcendental do Método", que Kant lega a formulação hereditária do problema: 

«por sistema, entendo a unidade de diversos modos conhecimento sob uma ideia. Esta 

ideia é o conceito racional da forma de um todo, na media em que o conceito determine a 

priori não apenas o âmbito da diversidade, como o lugar relativo das partes. O conceito 
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científico da razão contém, assim, o fim e a forma desse todo congruente com tal requisi-

to» (KrRV: A832/B860). Para que não pense o leitor que a produção de um tal sistema é 

irrealizável ou meramente ideal, a última frase de Crítica... deixa claro que «se o leitor 

teve a paciência de me acompanhar neste caminho, poderá agora julgar por si mesmo [...] 

se se poderá ou não executar antes do final deste século o que muitos séculos não foram 

capazes de alcançar, ou seja, conduzir a razão humana à completa satisfação numa matéria 

que até hoje sempre ocupou a sua curiosidade, embora em vão» (ibid.: A856/B884). Estas 

palavras, que recapitulam a tarefa enunciada por Kant no início da Crítica..., a de abrir 

para a filosofia “o caminho seguro de uma ciência” [id.: B, VII], conduziram a geração 

filosófica posterior ao clima de um acabamento eminente da filosofia. Mas nem para a 

geração posterior, nem para Kant, a completa satisfação da razão humana e, portanto, o 

acabamento da tarefa filosófica, comportaria o prolongamento lógico de um acabamento 

da tarefa histórica. No ensaio sobre a História Universal (IaG), a tese que rege é de um 

infinito ajustamento da História ao ideal "regulador" de uma reconciliação entre natureza e 

liberdade. Assim, enquanto que a tarefa a completar até ao fim do século produziria um 

fim inequívoco no plano da metafísica, o consentimento natural do trabalho da liberdade, 

com que Kant superara a antinomia da liberdade e da necessidade, permaneceria, enquanto 

História, na sua infinita progressão. Porquê? Porque a experiência empírica subjectiva que 

subjaz à História não se inclui no conjunto do que pode ser demonstrado por princípios 

racionais, que é o que diz respeito ao "caminho seguro de uma ciência". Ora, são estes 

dois limites da compreensão filosófica acabada (a História universal e a experiência sub-

jectiva individual), ou a respectiva rebelião ao domínio do conceito, que está sob desafio 

para Hegel. A questão do fim da História decorre directamente deste desafio. A noção de 

sistema e a interpetação da história universal estão de tal modo relacionados que há entre 

eles uma relação de implicação mútua; por outras palavras, o fim da história está implica-

do (e implica necesariamente) a completa determinação conceptual da esfera da razão, na 

medida em que a história universal é a sequência, para tudo dizer, a resolver nessa petição 

de racionalidade que, guardando a memória das suas insuficiências, só progride como 

interpretação de si mesma.   
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 O que o sistema pode fechar, assim, é a história humana. Mas, então, digamos tam-

bém o reverso, a parte viva: o que o sistema assim abre é o pensamento por fim libertado 

da História humana. A História parece ter chegado ao fim — este modus dicendi não vai 

sem reservas e sem solicitar esclarecimento posterior —, em primeiro lugar, porque 

deixou de ser possível desconhecer a trajectória sobre a qual ela decorre. Ela decorre como 

trajectória da liberdade. Essa trajectória tem um significado a que, por exemplo, o Cristia-

nismo e a Revolução Francesa não foram insensíveis: que a liberdade é um conceito 

contraditório se não for compreendido no plano da universalidade, se não puder ser dita de 

todos. A história cuja trajectória já não pode ser desconhecida (e ela só prossegue enquan-

to há esse desconhecimento) é, portanto, aquela em que a liberdade ainda não é a de todos. 

Mas, por não ser a de todos, só ilusoriamente terá sido a de alguns, inclusivamente a dos 

senhores. É o que se decifra na imagem dialéctica desse monstro de quatro pernas de que a 

História se serve para cumprir o seu trajecto: o par senhor/ servo. Esse monstro tem quatro 

pernas e é compósito porque, no seu encontro primordial, num começo do tempo pura-

mente pensado, duas existências se constituíram em reciprocidade. O senhor constituíu-se 

como tal no acto de submissão do servo; mas, nesse sentido, constituiu-se também como 

servo desse acto, servo da reciprocidade constitutiva que, obrigando as determinações 

recíprocas ao desconhecimento da sua unidade, as prende à compulsão histórica, isto é, à 

diferença que se repete compulsivamente e se sofre como tal. Quando, por seu lado, o 

servo se nega a si mesmo para benefício do senhor, é também o senhor que ele nega 

enquanto um "Eu". Submetendo-se ao domínio de um Outro que seria digno daquilo que, 

na idoneidade de si mesmo, o servo tentaria ou aspiraria sem essa submissão, o Outro é 

impedido, portanto, de se constituir nessa dignidade. A compulsão do sistema de diferen-

ças históricas é, portanto, e não só no caso prototípico do senhor e do servo, um obscureci-

mento do reencontro consigo mesmo no seio de uma universalidade efectiva. Mas que o 

desbloqueio deste sistema compulsivo da História só possa ser entendido sob o ponto de 

vista de uma progressão dialéctica, lança-nos, por outro lado, no coração daquela velha 

síntese hegeliana que o apodo de idealismo já se obstinou em corroer. É que não há distin-

ção entre a trajectória da liberdade e a implantação progressiva da razão na História. Para 
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apressarmos essa síntese: a universalidade dos livres é um estado realizado da Razão. A 

equivalência entre a implantação da razão e a realização da liberdade sugere em todo o 

caso a figura da emancipação: no compósito senhor/ servo, trata-se da emancipação, tam-

bém ela necessariamente recíproca, das determinações diferenciadoras, isto é, da vitória da 

razão sobre o desconhecimento da unidade, e, por conseguinte, da vitória da prática da 

universalidade congruente com essa emancipação.349 Que isto implique uma exigência 

quanto ao estatuto em que se pode pensar a liberdade como estado realizado da Razão, é o 

que talvez vemos exemplarmente ilustrado, ex negativo, nas palavras com que Ricoeur 

estipula boas razões para "renunciar a Hegel" (e que mais parecem boas razões para não 

fazê-lo): «Já não procuramos a fórmula sobre cuja base poderia pensar-se a história do 

mundo como totalidade efectuada [...] nem sequer estamos seguros de que a ideia de liber-

dade seja o ponto focal desta efectuação, sobretudo se se sublinha principalmente a sua 

efectuação política. E ainda que esta se deixasse tomar como fio condutor, não estamos 

seguros de que as suas encarnações históricas formem uma Stufenfolge [progressão], e não 

somente um desenvolvimento arborescente em que a diferença acaba por prevalecer sobre 

a identidade. Entre todas as aspirações dos povos à liberdade não existe talvez mais do que 

um parentesco, essa familiar resemblance que Wittgenstein atribuía aos conceitos filosófi-

cos menos desacreditados» (Ricoeur: III, 937). Esta citação não expõe apenas a familiar 

resemblance de Wittgenstein às suas limitações naturais,350 como também parece equivo-

cada no papel reservado à identidade no hegelianismo e, por extensão, ao estatuto da liber-

dade. Não há liberdade enquanto houver no caminho da universalidade insuficiência por 

negar, por exemplo, as determinidades em que se fundam as identidades "arborescentes". 
                                                
349   Observe-se aqui a necessidade de distinguir "unidade" de "identidade". Parece congruente com o 
espírito do hegelianismo afirmar que só enquanto desconhecimento da unidade podem subsistir os conceitos 
históricos de identidade e diferença. É válida esta observação no plano de uma contestação das tendências 
críticas, inauguradas ou, pelo menos, reforçados com TAYLOR (1975), para as quais o valor do hegelianismo 
parece totalmente anexado a este debate; mas isso representa uma reciclagem ou uma cedência àquela mes-
ma compulsão do tempo histórico que o hegelianismo denuncia e, portanto, um seu apagamento nas catego-
rias de uma História que ele próprio dá como passada. Nesse mesmo espírito, cf. também Philip T. GRIER 
(ed.) Identity and Difference, Studies in Hegel's Logic, Philosophy of Spirit and Politics, Nova Iorque, 2007. 
350  O que pode, por exemplo, significar um parentesco destituído de conceito? No plano meramente 
cognitivo, a determinação necessária do que é mais ou menos semelhante (por exemplo, à liberdade ou a um 
rouxinol) dissolve o critério de semelhança na condição de possibilidade que lhe é dado apenas pela lógica 
das propriedades críticas do conceito e do critério de identidade dele decorrente (que se foi levado a rejeitar). 
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Precisamente, a liberdade é aquilo que imita neste aspecto o papel da Razão: ela é a rela-

ção que dissolve — por assim dizer, na sua ilusão — as divisões que relaciona.  

6. Posto que não pode haver dúvida de que a liberdade não tem sido a de todos, nem, 

por essa razão, a de alguns, a História até aqui decorrida é a da servidão ou, o que é dizer o 

mesmo, a História que só se dá a entender como realização progressiva da liberdade, isto é, 

como teatro da liberdade (o que só corrobora a tese de que a História é feita pelo Servo). 

Mas, precisamente, esta história não é ainda História universal propriamente dita, não é 

história do mundo. Devemos insitir neste ponto: o mundo, como figura da universalidade, 

só tem acesso à expressão histórica quando a liberdade se realiza. Se a expressão "História 

universal" se obstina em comparecer no texto hegeliano, isso deve ser lido à luz do pressu- 

posto de que se trata da História que dá origem ao mundo, da História, portanto, que 

decorre ainda e só de um impasse de mundo e de uma ausência daquilo que a justifica, 

mais precisamente, da história enquanto que regida pela sua impossibilidade presente. A 

segunda libertação do fim da história (que é tão só o dessa História) é pois a de um mundo 

que se permitirá inauguralmente conhecer-se como mundo possuidor de uma história, e 

não apenas, como até aqui, enquanto negatividade de si mesmo. A história do mundo ou 

da universalidade da liberdade é, portanto, aquilo que ainda não começou, mas em cujo 

trânsito a História até aqui conhecida já não pode desconhecer-se. É só neste sentido que a 

expressão "fim da história" se resgata ao absurdo: trata-se apenas do fim de uma dispensa-

ção de temporalidade destituída de conceito universal e contada a partir dessa gigantesca 

memória da insuficiência representada pelo Servo. É pertinente associar-lhe um fim por-

que não sabemos — e o que sabemos é sempre e só uma sucessiva configuração de irreco-

nhecimento produzida no interior das divisões históricas humanas — se o tempo que vem 

depois, o tempo em que a liberdade alastra como espaço que crescentemente se dissemina 

entre todas as determinações (à medida que estas sucumbem, por assim dizer, à sua prova), 

é ainda tempo que se possa medir sob o modo histórico. É neste sentido que, à expressão 

"fim da história", assiste menos a satisfação de um fecho, de um negócio concluído ou de 

uma obra realizada, do que a promessa de uma abertura daquele desconhecido para que foi 

precisa toda a História humana e que só podemos prefigurar no modo de uma posteridade 
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do pensamento em relação aos seus prendimentos históricos, isto é, as divisões e às servi-

dões do real. Ora, para voltarmos à contrição inicial deste capítulo, é precisamente nessa 

valência que aqui comparece, em final de dissertação, o saldo hegeliano, que nada nos 

autoriza, assim, a encarar como um ponto de repouso do pensamento. O ponto de repouso 

projecta-se incansavelmente num conjunto de consequências a que esse mesmo pensamen-

to não pode dar o mesmo tipo de tutela com que deu conta da história da servidão e do que 

aconteceu pelo meio. Essas consequências requerem uma libertação do pensamento histo-

ricamente preso, até aqui, das determinidades associadas à dolorosa e gradual implantação 

da razão. Mas, ainda assim, ele avista a promessa que traz contida, isto é, o trabalho 

«puramente empírico» da sua efectivação:  

esta situação representa para nós a última palavra da História. Aquilo que se lhe segue, a 
saber, a sua realização efectiva, é a História em si mesma: o facto de haver ainda traba-
lho a fazer é uma questão puramente empírica. Na consideração da história universal, 
devemos percorrer o longo caminho que acaba de ser indicado sumariamente e pelo qual 
ele atinge os seus fins. Mas a demora do tempo é de todo relativa e o Espírito pertence à 
eternidade. Para ele, a demora propriamente dita não existe. O seu trabalho ulterior con-
siste nisto: que esse princípio se desenvolva e se aperfeiçoe, que o Espírito chegue à 
realidade, à consciência de si na realidade (ViG: 296). 

O trabalho é meramente empírico porque a Razão se cumpriu: esse foi o culminar da pré-        

-história. O pensamento que se liberta da Razão (que é o nome do seu aprisionamento do 

pensamento na infelicidade passada da História), se quisermos, é um prosaísmo da univer-

salidade. Mas, ao abrir-se, com o fim da história da Razão, o não se sabe quanto desse tra-

balho por fazer — o trabalho meramente empírico da universalidade — algo nisso deverá 

dizer respeito à política. 

 

 2       O Espírito à saída do seu teatro 

Ponto único  No exemplo de uma numenologia do Espírito, pela qual este último toma 

consciência ao recapitular a sua existênci a enquanto arte e religião, espelha-se o princípio 

segundo o qual o verdadeiro sentido de uma conceptualização da História só é recuperado 

se adquirirmos o hábito de o modelar no exemplo das artes (ou da linguagem). Que neste 
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trabalho tenhamos querido recolher sentidos mais ou menos dispersos na tragédia cénica e 

devolvê-los ao efeito modelar com que se acomodam numa lógica da objectividade histó-

rica, apenas denuncia o aproveitamento desse princípio como recurso latente. O exemplo 

não carece de precedente — e já pudemos sugerir de que modo um pensamento do trágico 

representou, na filosofia do absoluto, o primeiro passo para a conceptualização dialéctica 

do real histórico, como conceito unificador que designa a relação de opostos que deixam 

de se ver na sua negatividade ou exclusão para se descobrirem como imersões prismáticas 

de uma mesma e única totalidade, como movimento, por conseguinte, que procura a sua 

própria reconciliação. O recurso aqui feito ao mesmo princípio — que serviu sobretudo a 

tematizar uma articulação entre o problema da anagnórise e uma negatividade do políti-

co—, sob o ponto de vista de uma preocupação histórica e, por assim, dos métodos de 

ordenação e datação, não tem novidade a propor. Consideramos, como muitos, que a data-

ção carbónica do presente está feita e que tudo aponta para que estejamos no fim de um 

ciclo, quer dizer, no prolongamento de um tempo que ainda não morreu e no prolonga-

mento anterior de um tempo que ainda não nasceu (reservamos aqui a questão de saber se 

a consciência desse entretempo não encerrará o significado da Modernidade no seu todo). 

Mas, ainda assim, é-nos dado presumir (de resto, em fidelidade a Hegel) que a constelação 

trágica, em que se recolhem determinações fundamentais da época da consciência histó-

rica e que certo apego pela metáfora poderia descrever como a exteriorização do Espírito 

enquanto teatro de que ele mesmo é espectador, conserva uma actualidade de significado 

que lhe é conferida, precisamente, pelo facto mesmo da sua extinção, melhor, da extinção 

das condições que lhe asseguraram todo o seu poder significativo. Para essa extinção, e 

para datar a actualidade, o mesmo apego pela metáfora não recearia talvez propor a 

imagem do Espírito ao saír do seu teatro, quando, ao dá-lo por concluído, renuncia àquele 

desdobramento de si que o fixou simultaneamente na posição de protagonista, autor e 

espectador do trágico espectáculo da liberdade. Mas que nisso haja uma datação da actua-

lidade afecta esta última ao significado acumulado de um fim ou acabamento da História. 

 Mais importante que a amplitude do entretempo, é a questão da disposição que lhe é 

mais adequada. Por um lado, é pensável que, morrendo com a Modernidade a promessa de 
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redenção histórica, toda a sobrevivência — eufórica ou depressiva, se acaso houver dife-

rença — é a comprovação de um fracasso essencial da experiência humana. Tal como 

Hegel pôde falar, por exemplo, do encerramento do significado humano da arte, há lugar 

para a defesa de um encerramento do significado humano da História, melhor, de um 

abandono da História. Nessa kantiana falta da História a si mesma, nenhum promontório 

se abriu, a não ser aquele de onde se contempla a replicação infinita da agonia que a His-

tória deixou sem resposta, acompanhada ou agravada pelo que agora se percebe como ilu-

sões características, nomeadamente a de que as coisas ainda se movem devidamente legiti-

madas por alguma espécie de sentido. Nesta disposição se exprime, de igual modo, um 

estatuto específico do testemunho actual. Está-se perante uma época de acontecimentos 

que são apenas o modo que as coisas têm de se mexer para que, na verdade, nada aconte-

ça; testemunha-se assim a dilatação de uma época de penúria ou de isenção de significado 

que, embora repartido em peripécias a que ainda chamamos históricas, não perde por isso 

as qualidades unas e indivisas de todo o estertor final. A peripécia, aquilo que se exprime 

nessa forma actual de fatalidade que é a notícia, significa que, de algum modo, o mundo 

da ficção histórica está ainda preservado, mas desligado de qualquer conteúdo substancial 

e, assim, apenas sob a forma de alegoria. Como acontece, por exemplo, com as persona-

gens de Beckett, profundamente leais a um tempo que começou por reeconhecê-las como 

"absurdas", ainda se deseja, espera e fala, mas não se está acordado. O Príncipe da Dina-

marca abriu-lhes o passo, ao colocar famosamente a questão de ser ou não ser, de reafir-

mar a vida ou invocar a morte. A morte, ponderava ele, comportava todos os benefícios da 

supressão total — a menos que sonhos a preenchessem. Abismava-o aí a terrível imagem 

de uma total impotência em que, sem poder acordar, ainda lhe fosse dado sonhar (desejar) 

— e recuava. Mas as personagens de Beckett representam a entrega total a essa imagem. 

No mundo a que são leais, ainda há nota da servidão, do amor, do tempo dialéctico, mas 

só enquanto pura forma, imagens da História que só persiste no seu Solaris rememorativo, 

exauridas e já imanentes: numa palavra, abstraídas, isto é, tiradas à parte e prontas a ser-

vir os objectivos da tragicomédia universal. Aqui, ou se é leal — e isso é lançar um desa-

fio inesperado à proposição socrática que urge o saber desaparecer — ou se está em deses- 
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pero, e isso é lançar um desafio não tão inédito à própria condição do testemunho. 

 Mas a outra perspectiva é a de que, com o encerramento da promessa redentora da 

História, é a própria plasticidade do humano que se coloca por fim perante o seu teste váli-

do. A esta disposição já nada diz, por exemplo, a imersão e o voluntarismo tecno-nihilista 

de tipo jungeriano, ou o mesmo tipo de voluntarismo heideggeriano, já de feição restaura-

cionista. Como em toda a consciência da plasticidade, «o processo pelo qual o evento con-

tingente ou acidente toca o coração do sistema e, no mesmo fôlego, se transforma num dos 

seus elementos essenciais» (Malabou: 193), a lealdade que aqui vinga é para com o objec-

to; nesse sentido, lançado numa paisagem de que foram retirados as orientações históricas 

da sua própria plasticidade, o humano pós-histórico reencontra-se, de súbito, como o lugar 

da própria libertação da objectalidade. Ela, por assim dizer, transborda as fronteiras com 

que lhe foram vedados os espaços de intermediação: assim, a técnica, por exemplo, ou a 

arte que sobra da morte humana da arte, são precisamente a libertação do que a arrumação 

histórica do existente tinha deixado milenarmente oculto: o acidente e a intersticialidade 

insinuada nas categorias da sistematicidade histórica do real, em particular, as categorias 

limite de physis e de nómos ou de orgânico e artificial, uma vez libertada, afunda agora 

essas categorias na inapreensibilidade do puramente actual, «a plástica materialidade do 

ser, essa livre energia [...] que circula através de cada vida. O filósofo vive doravante na 

tensão criada pela existência da pura possibilidade inerente a tal energia» (ibid.). As 

imagens da história em que Vladimir e Estragon se afundavam, são outrossim marcadores 

de uma singularização crescente das novas cadeias causais e novas físicas abertas à 

experiência pela técnica e a arte.  

 Não é certo que o fim da História hegeliano se plasme numa ou noutra destas 

"disposições"; mas também não é certo que o fim da História kojèviano se plasme inteira-

mente no hegeliano.351 Por um lado, se em Kojève há qualquer coisa do observador estéti-

                                                
351  A questão, por exemplo, de se a japonização do mundo — a ludicidade que ainda salva o homem da 
pura animalidade da vida — (KOJÈVE: 159ss.) é adequada à compreensão da actualidade do mundo ou à 
actualidade do hegeli-anismo é deslustrada pelo facto de seguramente não se adequar à actualidade do Japão. 
Um observador mais demorado da realidade japonesa, Kawabata, pela mesma época em que Kojève visita 
aquele país, ocupa-se nas suas obras primas do pós-guerra com o modo como as formas rituais tradicionais 
eram agora infiltradas pela inquietude e incerteza da História, a cujo influxo haviam até então permanecido 
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co e (já) desinteressado que encara ironicamente as cenas finais do teatro da liberdade, 

aproximando-se assim da primeira disposição, já a "demora que o Espírito não sente" e a 

realização puramente empírica do seu trabalho, isto é, a consumação numa temporalida- 

de, não já inteiramente histórica, mas da criação, daquilo que já foi realizado no tempo do 

conceito (a isso se refere a demora), parecem, surpreendentemente, testemunhar a afinida- 

de de Hegel com a segunda disposição.  

 Que, entretanto, o fim da História possa ser o campo de experiência de duas dispo-

sições incompatíveis parece dar a nota contraditória de um prolongamento da divisão e do 

tempo dialéctico. Mas a isso corresponde a situação exacta do Espírito: à saída do teatro. 

Significa isto que o teatro continua lá, tal como a geração inercial dos efeitos da fatalidade 

de que se ressente uma das disposições. É no plano desse confronto que se decide a 

demora do Espírito, como Hegel a decifra, e o trabalho de inscrição da liberdade realizada 

do conceito. Na sobrevida de um Estado e de um poder cujas ilustrações aparecem como 

"absurdas", preso ainda à reconstrução dramática do existente, expande-se, como sinal da 

sua impotência crescente, uma prosa do mundo que consolida as suas continuidades e  

ligações imanentes e, como parte viva, se acrescenta numa complexidade para a qual a 

intervenção entrópicas do poder ainda histórico e dramático não tem código nem rotina.        

A saída do Espírito do seu teatro e o início do seu trabalho puramente empírico dão a ima-

gem da sua Desencarnação. A Desencarnação é o estado próprio do Reconhecimento (An-

nerkennes), na medida em que as divisões e os desdobramentos que impedem este último 

implicam sempre uma carne — a dor, morte, figura ou persona e devir que são o perma- 

nente tornar-se outro do Espírito. Foi por intermédio de Kojève que a ideia de reconheci- 

mento reentrou no vocabulário da Hegelsforschung. O Espírito, tal como devolvido nos 

                                                                                                                                             
imunes, e assim revela-das na decadência do seu significado. O destino dos oficiantes da cha no yu 
(cerimónia do chá) em Mil Grous [Sen za burô], por exemplo, demonstra de que modo a lassidão estética 
associada ao culto tradicional tem agora de se confrontar com os custos psíquicos da crueldade e do 
desespero. Cf. Yasunari KAWABATA, "Nouées d'Oiseaux Blancs", in Romans et Nouvelles, Paris, Albin, 
2007, pp. 693-816. 
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seus seminários parisienses de 1930, deixa-se sintetizar, fenomenologicamente, como a 

luta pelo reconhecimento ao longo das sucessivas configurações de irreconhecimento que 

constituem a História. São dois os modos desta luta: sob o ponto de vista existencial, i.e., 

entre duas "consciências de si", a dialéctica do reconhecimento rege a luta entre Senhor e 

Servo, internalizada enquanto “consciência infeliz”. No mundo histórico, a luta reporta um 

estatuto ético e jurídico, e o irreconhecimento está inscrito nas determinações agónicas da 

personalidade legal abstracta, da propriedade privada e da separação da sociedade civil em 

relação ao estado. É assim que, reportada aos dois planos, a realização especulativa do 

reconhecimento se realiza então, por um lado, como concretização plena da Individualida- 

de e, por outro, como realização do Estado universal e homogéneo, «que o homem, nele e 

por ele satisfeito, não tenta negar» (Kojève: 508). O reconhecimento, como síntese especu-

lativa do Espírito, significa, pois, o conhecimento do oposto na sua unidade, de que os 

opostos são na verdade um. Essa síntese exprimir-se-ia então em duas formas complemen-

tares: enquanto fim da servidão, na sua dimensão política, e enquanto fim das clivagens, na 

sua dimensão epistémica. Unido consigo mesmo na Alteridade, na plena reconciliação 

final da particularidade, e fechado assim o Devir, o Espírito pode por fim desencarnar-se e 

retornar a si mesmo. É na figura conceptual do "fim da História" que se recolhe este acaba-

mento do especulativo e a sobrevivência do Espírito à sua mediação agónica consigo 

mesmo. Sem mediação, o fim da História é um tempo de pura imanência, um tempo, em 

suma, já não dialéctico.  

 Porém, se o tempo histórico e da divisão trágica possuía um género a partir do qual 

modelar o seu conceito, que género se presta a modelar o tempo não dialéctico? Para o 

apego à metáfora, a dialéctica do devir, se nos é permitido, evoca qualquer coisa dos espe-

lhos de feira. As infâncias felizes recordam a tragédia inofensiva ou comédia do irreconhe- 

cimento provocada por esses espelhos: era-se muito gordo, espiralar ou muito esguio. Mas, 

no fim da visita, o espelho habitual devolvia a figura justa, especulativa. Depois dos espe-

lhos havia talvez o circo e a feliz animalidade acrobática de ursos e leões, e, em suma, a 

plena absorção no para si após a travessia da negatividade especular. O fim do espelho e 

da negatividade era o circo; e aos espelhos, como à negatividade do entendimento, no fim 
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da História, era consentido abandonarem-se à paisagem desafectada que Lezama Lima 

descreve no seu poema:  

Nem o rosto interroga 
nem o espelho responde. 
Nas suas fontes de mármore 
o dia nasce entre deuses menores 
e grandes abelhas que despertam 352 

Por que razão nos interpela agora este poema? Porque cumpre de tal modo a função do 

poema, que é a de resgatar o possível, que, em certa medida, a anula, anulando-se assim a 

si mesmo. As abelhas são grandes; podiam se quisessem, vencer os deuses. Enquanto que 

elas despertam, como se pertencessem ao mundo do trabalho ou a uma grande inteligência 

inextraída do orgânico, só dos deuses não é notificada qualquer mudança de estado. São a 

parte já imóvel de um mundo cujos movimentos parecem totalmente concertados para a 

soma sem resto da imobilidade e da contínua globalidade do recomeço. As fontes estão, 

por assim dizer, esquecidas da arte, e o dia esquecido da subalternidade delas no seu nasci-

mento. Os níveis confundem-se; nenhuma determinação reconhecível liga as extremidades. 

Se a relação existe, notifica apenas a simples justaposição da singularidade que se afirma 

no instante captado. A relação é o acontecer de cada coisa na doce absorção ou indiferença 

do seu percalço. Nada liga espelhos a rostos. Os espelhos abandonam a sua função 

simbólica (não respondem) e o sujeito desiste de se representar (não interroga). O dia 

nasce sem pergunta. O devir, cessando, abandona a si mesma a sua intuição objectivante 

(o espelho) e liberta-o para o destino de fixar a pura indiferença natural de espelhar. A 

relação ao possível está cumprida porque não há no percalço do acto uma potência insal-

vável nem uma projecção da manifestação. Em lugar das divisões figurativas (ou metafísi-

cas), abre-se um mundo de uma pura combinatória sem segredo. O que habita nos interstí-

cios, na plasticidade aberta por essa combinatória, parece ter a reserva de uma energia 

infinita. No sentido em que, ao recolhê-la, impede a intromissão no presente da cesura do 

                                                
352  “Figuras del Sueño”, in Jose LEZAMA LIMA, Poesia Completa, Havana, Editorial Letras Cubanas, 
1985, p. 36. 
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possível e do futuro, e na medida em que a diferença mínima acidental é imediatamente 

acolhida como essencialidade, o poema anula-se e torna-se prosa.  

Uma característica assinalável do uso do termo prosa, nas Lições de Estética, é que 

mesmo nos contextos em que deveria designar o género literário em análise, assiste-lhe 

um uso secundário e pré-condicionante que nada tem a dizer à elevação estética e, por 

assim dizer, condionada, da categoria associada. Para a determinação deste uso secundário, 

não será suficiente assinalar que «os géneros literários, poesia e prosa, são eles mesmos as 

pré-condições sociais e políticas das formas de arte» e que «quando o género literário é 

deduzido como categoria estética, no sistema das artes individuais, já adquiriu conotações 

sociais e políticas» (Rose: 135); e se, na mesma ordem de ideias, parece certo que, no 

Romantismo, a forma de arte por excelência, a poesia, «não está unida com a sua pré-       

condição, que é a ordem prosaica» (ibid.: 136) isso não se deverá simplesmente a uma 

infeliz contingência da arte romântica, cuja pré-condição, segundo o que se conclui das 

Lições sobre a Filosofia da História, é a "prosa da vida", o domínio da legalidade abstrac-

ta instituída com a instituição da romanidade (VPhG: 222). Mas a "prosa da vida" apenas 

especifica a prosa do mundo, o uso secundário que parece escapar ao circuito conceptual 

da pré-formação política e da categoria estética.353 Na Estética, ela aparece intimamente 

ligada à Historiografia, surgida quando a época heróica chega ao fim e quando a determi-

nidade e o prosaísmo começam a impôr-se. Aqui, é o conteúdo que impõe necessariamen-

te a forma: só a representação prosaica pode acolher o saber da História, cuja instância 

visível é a tuchê aristotélica, o acaso e a contingência, articular os materiais da experiên-

cia, ligar o objecto particular e plasmá-lo na rede de relações em que todo o ocorrido pode 

ser guardado. Neste sentido, a representação prosaica, referindo-a à consciência do ser-aí 

exterior e independente, é uma libertação da objectalidade:  

                                                
353  E cuja conotação valorativa é de difícil apreensão. Se, por um lado, a prosa do mundo aparece, na 
Estética, como um epifenómeno da contingência e da imediatidade no cruzamento do económico e social, 
como o lugar comum por excelência, ou como o oposto da beleza, é por outro lado positivamente contrapos- 
ta à aniquilação da forma e à nosografia narcísica do "infinito" tal como praticada pela bela alma (PhG: 
432ss); ou pela ironia romântica na seu activo «evanescimento [Etilkeit] de todo o conteúdo ético dos 
direitos, das obrigações, das leis» (GPhR: 247). 
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o jogo do acaso é trazido à luz, o lapso entre o que é substantividade imanente e a relati-
vidade do evento singular, tal como as peculiaridades das personagens na particularidade 
das suas paixões, intenções e destinos. Pela prosa, revelam estes últimos coisas mais 
extraordinárias e excêntricas que os milagres da poesia, que devem sempre permanecer 
nos limites do que é universalmente válido (VA III: 259) 

Mas aqui abre-se a questão da imanência. Mais precisamente, a de uma forma que dê 

conta da multiplicidade da vida, uma forma, portanto, que rejeite o estatuto metafísico de 

toda a forma. A prosa parece aquilo em que o mundo está escrito — mas não talvez aquilo 

em que o mundo está escrito ainda. Mas dizer que o mundo está escrito não é ainda dizer a 

verdadeiramente questão da prosa, pois ela é o que acontece entre as pessoas e as coisas 

como se a linguagem nunca tivesse existido. Em relação a ela, nos géneros da linguagem, 

o drama, o poema, a narrativa historiográfica, a palavra, a promessa, o perdão e a eloquên-

cia constituem apenas uma linguagem de segunda ordem em que a objectalidade não pode 

ser visada senão na mediação ainda de um endereço ou de uma relação de poder.  

 Estamos a falar, por conseguinte de duas escritas, de uma escrita do mundo e de uma 

pluralidade histórica de sobreescritas. Estas últimas esclarecem-se menos dificilmente: 

sobre a carne do mundo o fazer e desfazer da História inscreveu as suas cicatrizes, movido 

por essas fixações genéricas, como o drama e o poema, que geraram as estruturas de 

potenciação da realidade: dos corpos e da energia dos corpos, da sua disponibilidade e, ao 

mesmo tempo, da sua inconformidade em todas as formas. Essa escrita é a superfície das 

divisões, das possessões, das conformações que dão ao mundo uma superfície legível. 

Mas dizer que o mundo tem uma carne é dizer que há uma escrita em curso, uma escrita 

da imanência e sub-superficial ou, melhor, uma teimosia do mundo em desfazer a primeira 

inscrição, em estabelecer a ligação ali onde o drama inscreveu a cisão ou não reconheceu a 

ligação. Toda a questão do fim da História é saber se a escrita da História se plasmou em 

perfeita adequação sobre essa escrita imanente, se a potência de ligação de que é feita a 

prosa do mundo pôde ter reencontrado na sua necessidade de escrita histórica o meio da 

sua libertação, e se esta última por sua vez, pôde de tal modo penetrar a estrutura escrita 

do mundo e da carne que por fim desapareceu.  
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