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Na Filosofia, talvez mais do que em qualquer oufra actividade do 
espírito, encontiamos o desejo de ligar aquilo que à primeira vista está 
afastado, desconexo e sem mediações visíveis. Ligar coisas, idéias, conceitos 
pertencentes a domínios muitas vezes opostos é, na verdade, próprio da 
Filosofia, mas o movimento oposto não o é menos: também o gosto da 
separação a necessidade de distinguir o que tantas vezes se nos apresenta 
confuso, equívoco ou evidentemente relacionado é um ponto de vista 
inalienável na filosofia. 

Ora acontece que um dos casos mais interessantes deste simultâneo 
e aparentemente contraditório interesse pela síntese e pela análise, pela 
ligação e pela separação é o da relação entre os conceitos de bem e de belo. 
Desde logo, o problema, considerado de um ponto de vista filosófico 
pode formular-se assim: é desejável estabelecer uma conexão clara, 
fundamentada entre estes dois valores, sem os quais não existiria uma 
civilização verdadeiramente humana. Aliás basta pensar que é difícil senão 
mesmo impossível, imaginar uma cultura sem que ambos, o bem e o belo, 
sejam instituídos (independentemente das formas particulares que 
assumirem historicamente) como valores fundamentais. No entanto é de 
suspeitar que a relação de que estamos a falar seja mais obscura, mais 
ambígua e difícil de definir do que à primeira vista seria de supor. Não 
será que os factos refutam constantemente a necessidade da coexistência 
do bem e do belo, desde logo observando os indivíduos e o seu 
comportamento? Quantas vezes deparamos com um amante das artes, 
um cultor do belo, cujo comportamento moralmente considerado é digno 
da maior reprovação? E o inverso não é menos verdadeiro: com não 
menos freqüência conhecemos pessoas que moralmente consideramos 
como justos e bons carácters e que revelam não possuir a mínima 

Departamento de Ciências da Comunicação. 

167 



REVISTA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

sensibilidade para com os valores estéticos. E não parece que a solução 
para essa falha, essa ausência de um ou outro valor tão essenciais à 
experiência humana, possa encontrar-se simplesmente num maior grau 
de cultiara dos indivíduos. Se assim fosse, a partir de um certo grau de 
cultura, o indivíduo virtuoso de um ponto de vista estético aprenderia, 
mais tarde ou mais cedo, a ter um comportamento eticamente irrepre
ensível e o virtuoso moral acabaria por adquirir sensibilidade ao belo e 
cultivar as artes. Mas sabemos como tantas vezes isso não acontece e até 
se pode dizer que a maior cultura, em muitos casos, favorece e intensifica, 
quer a incompreensão do que seja o bem, quer do que seja o belo. Sabemos 
como mais cultura, muitas vezes, tem como conseqüência a maior astúcia 
e não a maior correcção, o maior dogmatismo e não o maior liberalismo, 
maior número de preconceitos e não mais disponibilidade para inventar 
ou criticar. Uma visão mais optimista defenderá que de qualquer modo a 
cultura criará as condições para que esses dois valores se possam reunir 
numa unidade firme e formar assim, ou ajudar a formar, uma pessoa 
completa. Mas o mais pessimista não terá dificuldade em apresentar uma 
infinidade de refutações empíricas, do gênero dos exemplos que referimos 
atrás. Onde estará pois a dificuldade? Esta parece na verdade enraizar, 
por um lado, no facto de que não estamos a falar de coisas que possam 
ser objecto de ensino demonstrativo (no sentido em que posso ensinar a 
demonstrar um teorema ou a dividir sintaticamente as estrofes dos 
Lusíadas). Por outio lado não estamos obviamente a falar de conceitos a 
cuja conexão possamos atribuir conteúdos muito precisos. A este propósito 
será interessante imaginar que um qualquer sistema educativo ou um 
qualquer programa cultural que defina a priori, e de uma forma clara e 
evidente, o que sejam esses valores e que pretenda tratá-los como uma 
matéria demonstra vel arrisca-se a cair no pior dos dogmatismos. Gostaria 
pois de sugerir que, enquanto homens modernos (e este é um tema que 
tem ocupado a filosofia contemporânea), estamos perante o facto 
irremediável da separação de valores ou de esferas de valores (o bem e o 
belo são apenas um caso exemplar) e que esse facto não é somente 
comprovável empiricamente (ou seja, porque verificamos essa separação 
na vida real), mas que ela corresponde a uma dificuldade mais profunda: 
é que nos parece hoje impossível, precisamente enquanto homens modernos, 
reconstituir o que seria aquilo a que se poderia chamar a unidade perfeita do ser 
humano, unidade na qual codbitassem numa ligação essencial o bem moral e o 
belo. Estes seriam como que os dois pilares de uma imagem de harmonia 
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e perfeição, onde qualquer oposição clássica deixaria de fazer sentido: as 
oposições entre sensibilidade e razão, entre racional e irracional ou num 
plano mais alargado entie indivíduo e comunidade, entre liberdade e 
determinismo não mais fariam sentido, já que teríamos conseguido uma 
espécie de reconciliação suprema do homem consigo mesmo. No entanto 
essa unidade parece hoje ser para nós, e cada vez mais, algo apenas 
concebível no plano do mítico. Provavelmente sempre assim foi e aquelas 
filosofias que, ao longo da história, imaginaram poder restituir-nos a 
imagem perfeita do homem, com um programa político, cultural e 
educacional organizados em função dessa imagem ideal, não fizeram mais 
do que, para usar uma expressão de um filósofo alemão contemporâneo, 
Hans Blumenberg, não fizeram mais do que "trabalhar no mito" — am 
Mythos argbeiten. 

Não será difícil dar exemplos de programas filosóficos cujo fim 
consistia precisamente em terminar de vez com aqueles factores que 
impediriam esse reencontro do homem consigo mesmo. Tais programas 
filosóficos são filosofias da reconciliação, da unidade e da identidade. Se 
nos quisermos situar apenas nos limites da cultura alemã são represen
tantes excelentes desta orientação alguns românticos ou teóricos do 
romantismo como Schelling ou Novalis ou, em certa medida, um autor 
mais difícil de enquadrar, mas com muitos fracos do romantismo como é 
Schiller. Se há algo que os identifica e une de um ponto filosófico é a idéia 
que é no aprofundamento do plano estético que as diferenças se anulam, 
é nesse plano que a própria natureza moral do homem encontra a sua 
forma mais autêntica. Não cabe aqui desenvolver este aspecto, mas tomará 
mais compreensível esta natureza mítica das filosofias da unidade uma 
referência mais demorada precisamente ao filósofo que primeiramente 
expôs com mais rigor e elegância uma concepção filosófica da unidade 
perfeita do belo e do bem: refiro-me a Platão. 

No diálogo O Banquete^ Platão coloca na boca de Diotima, "mulher 
sábia em muitos assuntos entre os quais os do amor", um discurso 
precisamente sobre o amor, mas que acaba por ser uma exposição sobre o 
belo verdadeiro e o modo de o conhecermos. Falar sobre o belo pressupõe 
realmente conhecer aquela força original que o deseja, ou seja eros, o amor: 
é que este aspira à imortalidade, aspira exactamente à reconstituição do 
que na vida real (que para Platão é um mundo de sombras, aparências) se 
encontra fragmentado. É de sublinhar que Amor não é propriamente 
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para Diotima um deus, mas um demônio, filho do Expediente e da 
Pobreza, uma espécie de go-between entre os deuses e os homens que 
constantemente, por isso, se move entre o plano da absoluta carência e o 
da plenitiide total. Não resisto a citar a passagem do discurso de Diotima 
em que o amor é descrito: 

"E eis em que situação se encontra amor, na medida em que 
é filho de expediente e de pobreza. Em primeiro lugar é sempre 
pobre e muito falta para parecer delicado e belo como a maior parte 
das pessoas imagina; é até mesmo rude, mal arranjado, um 
maltrapilho sem poiso, sempre a dormir pelo chão sem se cobrir, 
dormindo ao relento, no vão das portas ou na rua. Tudo isto porque, 
tendo a natureza da sua mãe se acasala com a indulgêncial Mas, 
por outro lado, conforme a natureza do seu pai, espreita, embuscado, 
as coisas que são belas e boas, porque é corajoso, aventureiro, leva 
ao limite as suas forças; caçador hábil urdindo sem cessar qualquer 
artimanha; curioso de pensamento e rico de expedientes, passando 
toda a sua vida a filosofar, hábil como um feiticeiro, como um 
inventor de filtros mágicos, como um sofista" (203 e). 

O amor espreita pois as coisas belas e boas, não por elas mesmas, 
coisas, mas no fundo, como explica também Platão, porque visa a imor
talidade. Numa fórmula magnífica, Platão esclarece que o amor tem como 
objectivo, não tanto as coisas belas que existem factualmente, mas sim 
procriar, dar à luz, na beleza. 

Esta é portanto uma força, o qual deve ser compreendida como 
uma componente antropológica essencial, cuja qualidade é a de aspirar a 
uma unidade primordial, para além dos objectos sensíveis. Haverá pois 
que conhecer a qualidade verdadeira do amor covc^o força de recuperação da 
unidade perfeita que, no seu movimento, utiliza os belos corpos, mas para 
os transcender de forma a orientar a alma para aquela que é simples idéia 
de beleza, mas que é ao mesmo tempo mais verdadeira do que as coisas 
belas sensíveis a que nos dedicamos num primeiro impulso. É como se o 
interesse sensível se fosse gradualmente transformando num interesse de 
qualidade superior, o qual não deixa no entanto de ser produto da força 
de eros, o amor. Ora é importante notar que, para Platão, esse reencontio, 
lembrança, ou reconstituição da unidade perdida se faz com um elemento 
que liga o sensível e o ideal, ou seja, o amor e realiza-se através do belo. 
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Atiavés do belo significa que existe, no entender de Platão, um percurso 
perfeitamente marcado e que aparece de forma modelar descrito no 
Banquete. Este é um percurso que eqüivale aos mistérios do amor. 

"... desde a juventude que se começa por se dirigir à beleza 
física e em primeiro lugar, se for correcta a direcção que o iniciador 
imprime, começa-se por não amar senão um único belo corpo e por 
produzir nesta ocasião belos discursos. Mas de seguida, é preciso 
compreender que a beleza residindo em tal ou tal corpo é irmã da 
beleza que reside num outro e que, se se deve perseguir o belo 
numa forma sensível, não seria nada razoável não julgar uma e 
mesma beleza que reside em todos os corpos: reflexão que deverá 
fazer dele um amante de todos os belos corpos e de afrouxar a sua 
impetuosidade em relação a um só indivíduo" (210 b). 

A via assim descrita eleva e converte o homem, qualquer que seja a 
dimensão que consideremos, a cognitiva, a estética ou a ética. É que 
Platão não descreve aqui um mero processo de abstracção, mas sim aquilo 
que para ele representa uma conversão do ser humano, na sua totalidade, 
a uma unidade mais real do que a multiplicidade a que estamos habi
tuados. Não se tiata apenas pois de ficar a conhecer o belo em si, o que já 
seria muito e que Platão (Diotima) descreve do seguinte modo: 

"Aquele que na via da instrução amorosa, foi até ali 
conduzido pelo seu guia, contemplando os objectos belos na ordem 
correcta da sua gradação, esse mesmo, possuirá de repente a visão 
de uma beleza cuja natureza é maravilhosa; beleza em vista 
justamente da qual se tinham desenvolvido, ó Sócrates, todos os 
nossos esforços anteriores: beleza da qual, em primeiro lugar, a 
existência é eterna, estranha à geração e à corrupção, ao crescimento 
e à diminuição que em segundo lugar não é bela deste ponto de 
vista e feia do outro, mais bela em comparação com esta, feia em 
comparação com aquela..." (211 b). 

Acontece que esse conhecimento faz do homem um outro homem, 
qualquer que seja o aspecto que consideremos. Se pela contemplação da 
beleza em si acedemos ao plano do que é uno e imperecível é o homem, 
na sua totalidade, que se reconverte e não pode assim possuir uma virtude 
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estética e não possuir as outras virtiides. Explicitamente Platão refere que 
aquele que contempla o belo será capaz de criar, "não aparências de virtude, mas 
sim uma virtude autêntica, já que entrou em contacto com o que é verdadeiramente 

real" (212 a). 
A filosofia platônica é pois representante daquele ponto de vista 

que defende uma conexão forte entre o bem e o belo, na base de uma 
unidade original. Esta linha de pensamento não deixou, conforme já referi, 
de se fazer sentir completamente e reaparece em certos momentos da 
história da filosofia, como no renascimento e no século XIX, com destaque 
para os autores do romantismo. Deve no entanto dizer-se que o próprio 
Platão não se limitou a explicar como era possível conhecer essa unidade 
perfeita, mas pretendeu também dar a essa perfeição uma expressão 
pedagógica e política concretas. Ele quis mosfrar como seria possível 
organizar um Estado em que os cidadãos fossem educados com base na 
pedagogia desses princípios dos quais uma elite possuiria o conhecimento. 
E é precisamente nessa tentativa de dar uma expressão política concreta a 
essa unidade entie o bem e o belo que se revela o caracter mítico desta 
forma de solução do problema: o que ele acaba por propor é a constituição 
de um Estado altamente centralizado, estratificado, governado por uma 
aristocracia iluminada, aquela que possuiria o conhecimento absoluto das 
idéias, o que na verdade para alguns autores do nosso tempo, como Karl 
Popper, prefigura no fundo o Estado totalitário. Mas o fracasso político 
de república platônica, desse modelo político, deve-se basicamente ao 
facto de Platão pensar que algumas pessoas, pelo menos, eram capazes 
dessa intuição absoluta do que eram o belo e o bem em si mesmos, sendo 
simultaneamente capazes de transmitir esse conhecimento, através de uma 
certa pedagogia que consistiria basicamente no seguinte: alguns detentores 
de um tipo de conhecimento absoluto iniciariam nesse conhecimento 
alguns outros se mostrassem capazes de percorrer todas as fases 
conducentes à intuição final da idéia. Levantar-se-ia aqui por exemplo a 
questão de saber se estamos perante um ensino falsamente exotérico e se 
o círculo fechado em que ele se exerce não é afinal o indício de um 
verdadeiro esoterismo. 

Assim é de um outro ponto de vista que se tem que pensar a 
possível conexão entre o bem e o belo, se é que não queremos desistir da 
relação entre estes dois valores fundamentais. A crítica à solução platônica 
tem a ver sobretudo com o facto que na época moderna, se entendermos 
esta como um esforço pela des-substancialização, deixa em grande parte 
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de se acreditar na possibilidade de um conhecimento absoluto do belo, 
do bem ou doutros valores, tal como Platão concebia esse conhecimento. 
O cepticismo quanto a possibilidade de se reconstituir uma unidade 
perfeita, correspondente ao nascimento de um homem completamente 
novo, foi crescendo na filosofia moderna, ainda que de modo não muito 
linear. Sem desenvolver aspectos técnicos e históricos, basta mencionar o 
descrédito na modernidade de duas coisas em que se apoiava toda a filosofia 
de Platão: por um lado, a possibilidade de uma intuição intelectual das idéias 
e, por outro, a existência de substâncias como coisas em si e independentes do 
sujeito. Quer todo o empirismo anglo-saxônico, quer Kant no século XVIII, 
realizam críticas sistemáticas e eficazes a esses princípios da filosofia 
clássica. Ora quais as conseqüências que tem para o nosso tema, a conexão 
do belo e do bem? A descrença no platonismo inviabiliza repensar essa 
conexão? Mesmo que não se acredite na possibilidade de reconstituir 
uma unidade original e perfeita do homem, será mesmo assim possível à 
modernidade encontrar qualquer princípio que evite a fragmentação, a 
incompatibilidade no interior do homem moderno? 

A tentativa a meu ver mais importante no sentido de pensar noutios 
moldes a união do estético e do ético é a de Kant, mais precisamente na 
sua obra. Crítica da Faculdade do Juízo de 1790. Anteriormente já Kant, 
noutras obras, tinha levado a cabo a tal crítica sistemática dos princípios 
da filosofia clássica, tinha demonstrado que não é possível ao homem um 
conhecimento absoluto das coisas encaradas como coisas em si mesmas. 
Por isso nenhum conhecimento absoluto do que possa ser o belo em si ou 
o bem em si, por isso também não seria possível nenhum conhecimento 
do que possa ser a unidade metafísica destas duas idéias. Mas, nesta 
obra, Kant vem mostrar que o ser humano possui uma forma específica 
de julgar as coisas belas, as quais não são belas em si no sentido de terem 
características que nos impusessem um certo conceito de beleza. A tiadição 
pensava serem qualidades intrínsecas dos objectos estéticos, por exemplo, 
a simetria, a regularidade, a suavidade, uma certa combinação de cores, 
de sons, etc*^'. 

*'' Verifica-se isso mesmo em autores modernos e tão diferentes como 
Edmund Burke no seu Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of The 
Sublime and Beautiful (1757) e Alexander G. Baumgarten na obra Aesthetica (1750), 
os quais influenciaram Kant mas de quem ele também se distanciou criticamente. 
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O que Kant vem, julgo pela primeira vez, mosfrar a este respeito é 
que qualquer forma sô adquire a qualidade de ser bela quando nós, como 
sujeitos com certas capacidades sensíveis e intelectuais, somos capazes de 
realizar um certo jogo interior entre conceitos e representações da nossa 
imaginação, de modo a sentir prazer estético* '̂. Este prazer e este jogo das 
minhas faculdades eu tenho que supor que são partilhadas universalmente. 
Não se trata pois de dizer que contemplo o belo em si, mas sim de 
afirmar que é muito verosímil que perante um quadro de Van Gogh ou 
uma simples paisagem natural, qualquer outia pessoa desenvolva o mesmo 
jogo interior entre conceitos e representações da imaginação e sinta por 
isso o mesmo tipo de prazer. Por outras palavras suponho que existe um 
se7íso comum que, em princípio, possibiUta avaliar algo como belo e esperar 
ou até exigir do outro o mesmo juízo. Todavia retirar daqui conseqüências 
morais vai uma distância que Kant não ousa transpor. Do facto de eu 
poder ou ter a capacidade de ajuizar esteticamente coisas belas não se 
segue que possua a capacidade de uma boa conduta moral, que preze 
liberdade, a imparcialidade, cultive o sentido de justiça, etc...: 

"Ora na verdade concedo de bom grado que o interesse pelo belo da 
arte (entre o qual conto também o uso artificial das belezas da natureza 
para o adorno, por conseguinte para a vaidade), não fornece absolutamente 
nenhuma prova de uma maneira de pensar afeiçoada ao moralmente 
bom ou sequer inclinada a ele" diz Kant na obra mencionada, relembrando 
a conexão forte que não é possível estabelecer. Mas, por outro lado, a 
seus olhos terá sentido, se olharmos com atenção para certos ângulos da 
própria experiência estética, estabelecer, por assim dizer, uma conexão 
fraca, vislumbrar uma espécie de indício, de sinal e sabemos como um 
sinal nos remete para outia ordem de coisas. É assim que ele acrescenta: 

"Contrariamente porém afirmo que tomar um interesse 
imediato pela beleza da natureza (não simplesmente ter gosto 
para ajuizá-la) é sempre um sinal de uma boa alma; e que se este 
interesse é habitual e se liga de bom grado à contemplação da 
natureza, ele denota pelo menos uma disposição do ânimo favorável 

*̂ ' Esse jogo interior é no fundo uma reflexão estética sobre o objecto 
estético. 
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ao sentimento moral... Aquele que contempla solitariamente (e 
sem intenção de comunicar aos oídros as suas observações) afigura 
bela de uma flor selvagem, de um pássaro, de um insecto, etc. para 
admirá-los, amá-los, sem querer privar-se deles na natureza em 
geral, mesmo que isso lhe implicasse algum dano e, muito menos, 
se distinguisse nisso uma vantagem para ele, toma um interesse 
imediato e na verdade intelectual pela beleza da natureza" (CFJ, 
B 166). 

Note-se que Kant fala em "sinal de uma boa alma", referindo-se ao 
interesse imediato que podemos ter na beleza da natureza e será sem 
dúvida este um dos aspectos que poderão aproximar o bem do belo: é que em 
ambos as atitudes, a estética e a autenticamente moral o nosso interesse deve 
ser por assim dizer puro ou neutro. Prezamos autenticamente uma coisa bela 
pela beleza que contemplamos nessa coisa e não porque procure tirar daí 
vantagens para a minha vaidade pessoal, por exemplo quando faço de 
conta que gosto de um quadro para impressionar os especialistas que 
estão ao meu lado, assim como realizo uma acção porque a considero em 
si boa eticamente e não porque espero retirar dividendos pessoais dessa 
acção. Esta semelhança de atitudes é sinal de um parentesco entre o hem e o belo. 
Kant vai um pouco mais longe e fala de uma analogia mais completa entie 
os juízos morais e os estéticos, analogia com base no mesmo tipo de 
interesse desinteressado e com base também na universalidade que deve ser 
comum também aos juízos estéticos e morais: uma acção justa deve ser 
avaliada como boa universalmente, e o mesmo se passa com a avaliação 
de uma coisa como bela: devo supor que qualquer um a deve avaliar do 
mesmo modo. Outro princípio que é comum aos juízos morais e estéticos 
é o da liberdade: não posso julgar como eticamente boa uma acção em que 
o agente esteja privado de liberdade, assim como o verdadeiro juízo 
estético também supõe a liberdade do sujeito. Assim somos levados a 
dizer que o belo é o símbolo do bem^^K Uma conexão pois por analogia é o 

<̂' Afirmação de Kant no parág. 59 da CFJ e que se compreende ainda 
melhor através de um exemplo de analogia que o próprio Kant expõe: assim 
como posso representar, por exemplo, um Estado republicano através de um 
organismo, notando que este é símbolo daquele porque partilham de um mesmo 
princípio (a participação das partes na vida do todo), assim também posso 
representar o belo como símbolo do bem, já que também partilham de 
princípios iguais: os já referidos da universalidade, desinteresse, liberdade. 
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que propõe Kant, por isso uma conexão que não vai tão longe como as 
filosofias da unidade perfeita gostariam. Será que é o desejável para o 
homem moderno cuja imagem e modo de vida aparecem tão excessi
vamente fragmentados, para a cultura actual tão compartimentada como 
efeito da especialização sempre cada vez mais intensa?. Na verdade o que 
Kant nos sugere é uma outra via, entre uma mítica unidade que nenhuma 
relação tem com o empírico, por um lado, e, por oufro lado, uma separação 
sem mediações que apenas corresponde à imagem de um mundo, de 
uma forma de vida fragmentada. É possível e necessária a passagem, a 
comunicação e a reciprocidade entre zonas da nossa experiência global, à 
primeira vista completamente díspares. O caso da conexão entre o belo e 
o bem é apenas um caso, embora decisivo da necessidade de articulação 
da experiência humana global que a filosofia sempre persegue. 
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