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ERUDITION, n. 
    Dust shaken out of a book into an empty skull. 

Ambrose Bierce, Devil’s Dictionary 

 

La vanité est si ancrée dans le cœur de l’homme qu’un soldat, un goujat,  
un cuisinier, un crocheteur se vante et veut avoir ses admirateurs. 

Et les philosophes mêmes en veulent, et ceux qui écrivent contre  
veulent avoir la gloire d'avoir bien écrit, et ceux qui les lisent  

veulent avoir la gloire de les avoir lus, et moi qui écris ceci  
ai peut-être cette envie, et peut-être que ceux qui le liront... 

Pascal, Pensées 
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 RESUMO 

 

PALAVRAS-CHAVE: Representação, Ideia, Reflexividade, Percepção, Representação 

pictórica, Vanitas, Auto-Representação, Cepticismo.  

 

Esta tese ocupa-se da noção de representação, no âmbito do pensamento do século 
XVII. Partiu de duas hipóteses cruzadas: 1) que a noção de representação tem uma 
dinâmica reflexiva que é imanente ao acto de representar, a qual implica, por isso, uma 
representação desse acto, ou seja, uma auto-representação; 2) que é possível estabelecer 
uma analogia profícua entre a representação mental e a representação pictórica, como 
elas foram entendidas no discurso filosófico e na prática pictórica do século XVII, e que 
essa analogia ilumina a natureza e as propriedades da noção de representação. Numa 
primeira parte, a tese procura caracterizar os elementos principais daquilo a que pode 
chamar-se de paradigma representativo na filosofia e na pintura do século XVII. Essa 
caracterização faz-se a partir da «Lógica» de Port-Royal, cuja primeira parte se 
identifica com uma lógica ou, em rigor, com uma epistemologia da ideia, noção 
ambígua mas que é a sede conceptual de uma teoria do conhecimento 
representacionista. Os traços do sistema clássico da representação revelados por uma 
“teoria do signo representativo”, na «Lógica», podem ser complementados pela 
interpretação arnaldiana de uma teoria da percepção, explicitada na polémica das ideias 
entre Arnauld e Malebranche, que confirma, ao mesmo tempo, o sentido e o alcance da 
representatividade do pensamento na epistemologia cartesiana. Por outro lado, a troca 
epistolar entre Arnauld e Leibniz sobre a noção de “expressão” permite uma 
interpretação alternativa dessa representatividade do pensamento, reiterando, no 
entanto, a dinâmica reflexiva do acto de representar, que é próprio da natureza da 
substância individual. Num segundo momento dessa caracterização, é possível fazer 
uma aproximação entre o discurso filosófico e a prática artística no que respeita às suas 
teorias da percepção – a teoria da visão de Kepler, a Dióptrica de Descartes e as 
catóptricas de Mersenne e Nicéron – e às práticas da representação – a representação em 
perspectiva linear frontal e anamorfótica. A análise do discurso científico e da prática 
pictórica suscitam a discussão do lugar do modelo nos seus diferentes modos de 
representação, mostrando a pregnância das suas analogias e afinidades. Num último 
momento dessa primeira parte, procura determinar-se o sistema clássico da 
representação pictórica, elaborando a definição da sua natureza mimética e 
convencional e das suas propriedades aspectuais e prospectivas, narrativas e descritivas, 



linguísticas e figurativas. A segunda parte desta tese avalia estas determinações em dois 
casos, um pictórico – a natureza morta de tipo vanitas - e outro discursivo – as Pensées 
de Pascal -, onde se enfatiza a dinâmica reflexiva da representação e uma crítica da 
representação, ou seja, onde ela é confrontada com os seus limites e as suas condições 
de possibilidade, nomeadamente o tempo e o sujeito da representação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE MIRRORS OF VANITAS:  
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This thesis deals with the notion of representation, in the context of seventeenth century 
thinking. Our main original assumptions are: 1) that representation is immanently 
reflexive since, in every act of representation, there is inevitably a representation of that 
same act, id est, its self-representation; 2) that it is possible and very profitable to 
establish an analogy between mental and pictorial representation, as it were understood 
in the philosophical discourse and the pictorial practice of seventeenth century, and such 
analogy brings new light to the nature and properties of representation. In the first part 
of this thesis, we try to characterize the main elements of what one may call the 
representation paradigm in seventeenth century philosophy and painting. That 
characterization is developed from the first part of the Port-Royal «Logic», which 
presents a “logic of ideas” or an epistemology of ideas. In spite of the ambiguity of the 
notion - idea - this is where a representational theory of knowledge stands. The main 
characters of the classical system of representation, revealed in the Logic's "theory of 
the representational sign", can be explicated by Arnauld's theory of perception, shown 
in the famous controversy over ideas between Arnauld and Malebranche. This 
controversy reaffirms the meaning of the representational character of thought in a 
cartesian epistemology. In the other hand, the correspondence between Arnauld and 
Leibniz about "expression" reveals an alternative view, nevertheless insisting on the act 
of representing's reflexivity, which belongs to the nature of singular substance in 
leibnizian metaphysics. Subsequently, we bring together the perception theories - 
Kepler's theory of vision, Descartes' Dioptrique and Mersenne and Nicéron's catoptrics - 
and pictorial representation practices - front linear perspective and anamorphosis - in 
philosophical discourse and artistic activity to show their similarities and analogies. The 
discussion of models in scientific and artistic practices of representation reveals the 
closeness of those analogies and affinities. This characterization ends with the 
definitions of painting in the classical system of pictorial representation which show its 
double nature, mimetic and conventional, and its several properties, Poussin's «aspect» 
and «prospect» as different modes of perception and depiction, the narrative and 
descriptive traditions of depiction, and finally its linguistic versus its figurative 
elements. The second part of this thesis evaluates the several determinations of 
representation in the context of two case studies: a pictorial one - vanitas still life - and 



a discursive one - Pascal's Pensées. Both epitomize the reflexivity of representation and 
the definition of its limits and, therefore, its conditions of possibility, namely time and 
subject as ontological conditions of representation. 
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Introdução 

 
 

 Na tese que agora se inicia ocupar-nos-emos de representação. Será à volta e através 

dessa noção que percorreremos o caminho da nossa investigação. Numa determinação 

mínima, mas também a mais geral, desta noção, pode dizer-se que algo representa outro algo 

quando está no lugar desse outro. Porém, esta amplíssima noção, que tem povoado os textos 

científicos e filosóficos, o discurso político, jurídico, artístico e a linguagem corrente, pelo 

menos, desde a aurora da modernidade, traduz mais do que um conceito, tantas são as 

perspectivas, tantos os domínios em que se aplica, e tão geral a sua significação, que, 

seguindo a recomendação de Fernando Gil, melhor seria referirmo-nos a uma “ordem da 

representação”1. Dessa ordem fazem parte operações do espírito, formas de conhecimento, 

dispositivos linguísticos, mecanismos semióticos, modos da acção e interacção humana, 

instituições legais e políticas, expressões culturais e artísticas que, para falar apenas do âmbito 

filosófico, poderiam ser estudadas e analisadas em quase todas as disciplinas da Filosofia 

contemporânea. O seu carácter geral e multifacetado implica, pois, que se particularizem as 

questões e se escolham perspectivas de análise que tornem exequível o tratamento conceptual 

e argumentado de uma noção desta natureza. Não se tratou, no entanto, de uma decisão 

arbitrária e abstracta a que nos trouxe aqui, mas antes do corolário de uma série de encontros, 

leituras e confrontos filosóficos com os problemas da representação.  

Uma tradição de críticas à modernidade que atravessaram, de Heidegger a Rorty2, 

grande parte do século XX, estabelecera uma relação genealógica entre a razão moderna e o 

seu movimento de auto-fundação, ocorrido com a ‘descoberta’ do sujeito, feita por Descartes. 

Desde então, a filosofia e a ciência – que na época ainda não se distinguiam – ter-se-iam 

produzido numa posição de distanciamento e dominação entre um sujeito cognoscente e toda 

a natureza cognoscível, tomada, portanto, como o seu objecto, num quadro metafísico dualista 

em que a única mediação possível era precisamente a da representação, Vorstellung, 

Representation. No entanto, enquanto esses discursos críticos apontavam o dedo a um 
                                                
1 No início de um artigo dedicado aos “Problemas da representação”, Fernando Gil refere-se-lhe nestes termos: 
«Em última análise ‘representação’ revela-se uma designação global e proteica, de contornos incertos: a bem 
dizer, mais do que dum conceito, conviria falar de uma ordem da representação. (p. 15)», cf. Gil, Fernando, 
“Problemas da Representação”, in Filosofia e Epistemologia III, Biblioteca de Filosofia 5, A Regra do Jogo, 
Lisboa, 1981, pp. 13-77. 
2 Essa leitura de Martin Heidegger em “O Tempo da Imagem do Mundo (1938)”, em Os Caminhos da Floresta, 
Trad. Irene Borges-Duarte e outros, Serviço de Educação e Bolsas - Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 
2002, pp. 95-138, haveria de repercutir-se, numa certa medida, ainda no famoso livro de Richard Rorty, 
Philosophy and The Mirror of Nature, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1979. 
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paradigma de pensamento que estruturara a produção do saber ocidental nos últimos séculos, 

os seus modos multiplicaram-se e globalizaram-se. No próprio âmbito da filosofia, a noção de 

representação, positiva ou negativamente, continuara, ao longo do século passado, a surgir nas 

correntes do positivismo lógico, da fenomenologia, da Escola Crítica de Frankfurt, do 

estruturalismo e dos pós-estruturalismos. Por outro lado, ao mesmo tempo que se 

diagnosticava assim a crise dos modos de constituição do conhecimento e que, apesar de tudo, 

eles se iam perpetuando no ocidente, abriram-se outras crises da própria subjectividade e das 

suas formas de expressão, sendo exemplares os sucessivos movimentos de desmontagem e 

mortificação da representação mimética nas artes, intercalados por ressurreições e reaparições 

da identidade, da figura e da narrativa. Todas estas crises e críticas indiciavam que havia algo 

de problemático e paradoxal na própria noção de representação e que – surgia aqui para nós 

uma primeira intuição – essas dificuldades estariam ligadas a um movimento reflexivo que lhe 

parecia ser inerente.   

Decidimos voltar aos textos filosóficos em que a noção surgia, ainda não tematizada, 

mas já com um papel fundamental no desenvolvimento de uma teoria clássica do 

conhecimento. Não fizemos, porém, esse movimento hermenêutico para encontrar uma 

génese dos problemas e assim estabelecer uma leitura histórico-filosófica de uma 

modernidade condenada a sucumbir às suas inevitáveis crises, mas para, com esses textos 

fundadores e sintomáticos, compreender melhor as dinâmicas e os problemas próprios da 

representação. A nossa perspectiva não é, portanto, a de uma História da Filosofia, ainda que 

localizemos as nossas fontes textuais no século XVII, porque não é nosso objectivo 

estabelecer diacronias, genealogias ou relações evolutivas entre doutrinas e interpretações, 

mas não desdenhamos também, por isso, a contextualização e elucidação historicamente 

informada dos textos que nos permita aprofundar e avaliar os problemas e as análises 

conceptuais, tal como o sentido e alcance dos argumentos presentes nos documentos em que 

focámos a nossa investigação.  

O título da tese poderá, no entanto, provocar, à primeira leitura, uma certa estranheza 

por incluir a palavra ‘pintura’ numa tese de filosofia. Sobretudo quando afirmamos que o que 

nos move nesta investigação é o esclarecimento da noção de representação no seio de uma 

Filosofia do Conhecimento - ainda que consideremos esta expressão num sentido lato, que já 

explicitaremos. É aí que entra, então, uma segunda intuição que tivemos antes de começar 

formalmente a investigação e que se foi confirmando heuristicamente útil à medida que fomos 

lendo os textos mais de perto. Do mesmo modo que, durante o século XX, o paradigma 

representativo foi teoricamente posto sob suspeita por parte de vários filósofos e que, 
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simultaneamente, as crises e as críticas da representação foram tendo manifestações e 

repercussões expressivas nas artes - e, de modo particularmente evidente, nas visuais, 

designadamente, na pintura -, também na época da sua fabricação conceptual, a representação 

foi pensada, de um outro modo, efectivamente não-proposicional, mas não menos 

pensamento, nem menos cognitivo, antes, privilegiadamente, criativo, técnico e expressivo, 

pela pintura e pelos pintores que, tanto nos seus quadros, como nos seus escritos – epistolares 

ou tratadísticos –, foram reflectindo as condições de possibilidade e, consequentemente, os 

limites da representação pictórica.  

Com isto não se conclua apressada e erradamente que aqui faremos História da Arte, 

pois, desde logo, não teríamos sequer a devida competência para o fazer, mas também não nos 

propomos nem queremos analisar correntes artísticas, descobrir géneses de estilos ou 

estabelecer evoluções nas técnicas, nos temas ou nos propósitos artísticos de cada pintor ou 

mesmo de cada obra que referirmos. Por outro lado, não se deduza da nossa atenção à 

‘pintura’ que esta nossa investigação tem como objectivo escrever uma tese de Estética, se 

com isso estivermos a pensar num sentido muito limitado mas infelizmente demasiado 

comum que a confunde facilmente com a Filosofia da Arte – a qual se ocuparia da definição 

de ‘arte’, do sentido do gesto criativo, da ontologia dos objectos artísticos e do seu valor 

estético e moral3 –, nem mesmo no sentido tradicional que – a nosso ver, acidentalmente – se 

conformou com os problemas do século XVIII – problemas que uniam preocupações da 

Estética às da Filosofia Política -, no seio dos quais ela surgiu como disciplina, com 

Baumgarten, e com o legado da terceira Crítica de Kant4, que os resume [nesse sentido 

tradicional] às questões do juízo de gosto, à analítica do belo e do sublime na arte ou ao 

questionamento das idiossincrasias do génio na criação artística. Se de Estética nos 

ocuparmos nesta tese será sempre na medida em que a experiência estética é uma experiência 

cognitiva do mundo através da percepção sensível e que a representação – neste caso, a 

pictórica –, tanto do ponto de vista da sua criação, como do ponto de vista da sua recepção e 

                                                
3 Questões que poderão, ocasionalmente, aparecer, a propósito de alguma consideração sobre a pintura, mas que 
não serão o propósito principal das nossas análises. 
4 Não se interprete de modo nenhum esta nossa observação no sentido de diminuir a importância da Kritik der 
Urteilskraft (1790), bem pelo contrário, mas, tendo em conta que ela constituía sobretudo um momento 
fundamental num sistema crítico das faculdades da razão, que completava e onde ganhava o seu adequado 
sentido, lamentamos que tenha servido muitas vezes de repositório dos principais tópicos (fastidiosamente 
revisitados) de uma estética da subjectividade moderna que se tornou a Estética da modernidade. As questões 
levantadas e as respostas encontradas por Kant, nessa Crítica, nem sequer se confinavam exclusivamente ao 
campo da Estética, já que nela se encontravam problemas metafísicos - nomeadamente, relacionados com a 
causalidade final, no limiar da filosofia da natureza e da filosofia da religião -, problemas de filosofia política – 
como fundar uma comunidade -, e problemas gnoseológicos. 
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interpretação, é um momento privilegiado dessa experiência5. Na representação pictórica 

poderemos, então, encontrar – ainda que ela o exceda - um analogon rationis da 

‘representação mental’, traduzida na linguagem filosófica do século XVII pela palavra ideia e, 

por isso, ela poderá iluminar alguns aspectos das determinações de uma teoria da percepção e 

do conhecimento.  

Neste sentido, poder-se-ia dizer que recuperamos um aspecto menosprezado do 

projecto baumgarteniano que visava preencher uma lacuna na teoria do conhecimento, a qual 

daria conta do conhecimento sensível e que Baumgarten, na esteira da sistematização de 

Wolff, reconhecia como sendo uma “gnoseologia inferior”6. Diga-se, contudo, que também já 

Leibniz registara de certa maneira essa lacuna, no opúsculo Meditationes de cognitione, de 

veritate et ideiis (1684) – onde esboçou a sua doutrina epistemológica -, quando falava do 

conhecimento claro mas confuso (não distinto) o qual, não obstante essa ‘confusão’, permitia 

aos pintores e outros artistas julgar correctamente sobre a perfeição de uma obra, ainda que 

não conseguissem dar desse juízo uma justificação conceptual; em vez disso, diziam de uma 

obra mal feita que lhe faltava um certo “nescio quid” (je ne sais quoi)7. O preconceito 

iluminista contra o sensível – que, na verdade, remontava já à desconfiança platónica – não 

deixou grande espaço para ele numa ‘Epistemologia’ – entendida como Teoria Geral do 

Conhecimento – ainda que, por exemplo, Kant tenha começado a sua, precisamente, por uma 

“estética transcendental”, que estabelecia as condições de possibilidade da experiência; mas 

                                                
5 «Uma experiência não é experiência estética por ser a experiência de uma obra de arte. Acontece, todavia, que 
ao exemplificar, a partir de si mesma, o tempo e o modo da maior radicalidade possível da experiência, a obra 
de arte ensinou também que há uma experiência possível da profundidade do mundo que não requer a mediação 
da obra de arte.», in Pita, António Pedro, A Experiência Estética como Experiência do Mundo, Col. «Campo da 
Filosofia», Campo das Letras, Porto, 1999, p. 138. 
6 Nos Prolegomena da sua seminal Aesthetica (1750), Alexander Gottlieb Baumgarten definia assim a nova 
disciplina: «§1. Aesthetica (theoria liberalium artium, gnoseologia inferior, ars pulcre cogitandi, ars analogi 
rationis) est scientia cognitionis sensitiuae.», in Baumgarten, A. G., Aesthetica, Impens. I. C. Kleyb, 1750, p. 1. 
O preconceito que o adjectivo “inferior” carrega poderia muito bem remontar-se à analogia platónica da linha no 
fim do livro VI da República, quando os diversos tipos de conhecimento são escalonados segundo uma linha, de 
um modo que dá o lugar superior ao conhecimento racional (γνω̃σις), que apreende os objectos inteligíveis, e o 
inferior à imaginação (εἰκασία), que apreende apenas as sombras ou reflexos dos objectos sensíveis (αισθητά). 
Kant, no entanto, já não entende, como é sabido, a Estética como uma “gnoseologia inferior”! 
7 Depois de distinguir conhecimento claro e conhecimento obscuro e dentro daquele o conhecimento confuso e 
distinto, Leibniz dá o exemplo dos que têm um conhecimento claro e confuso: «Similiter videmus pictores 
aliosque artifices probe cognoscere, quid recte, quid vitiose factum sit, at judicii sui rationem reddere saepe non 
posse, et quaerenti dicere, se in re quae displicet desiderare nescio quid.», cf. “Meditationes de congitione, 
veritate et ideiis” (1684) in Leibniz, G. W., Die Philosophische Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz (7 
vols.), ed. por C.I. Gerhardt, Georg Olms Verlag, Hildsheim – New York, 1978 [Berlin: Weidman, 1875-1890], 
Vol. 4, p. 423. Leibniz usaria mais tarde a expressão francesa, muito em voga na época, de “je ne say quoy” nos 
seus Nouveaux Essais sur l’Entendement (1704): «Elles sont claires, car on les reconnoist et on les discerne 
aisement les unes des autres, mais elles ne sont point distinctes, parce qu'on ne distingue pas ce qu'elles 
renferment. Ainsi on n'en sauroit donner la definition. On ne les fait connoistre que par des exemples, et au reste 
il faut dire que c'est un je ne say quoy, jusqu'à ce qu'on en dechiffre la contexture.», in ibidem, vol. 5, p. 237. 
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evidentemente isso não tinha a ver com a ‘Aesthetica’ no sentido baumgarteniano8. A 

epistemologia contemporânea reserva geralmente um momento para a natureza do 

conhecimento sensível como parte de uma teoria da percepção, mas o que faz é avaliar 

abstractamente o conteúdo dessa experiência, ou seja, saber se dele fazem parte os objectos 

corpóreos com as suas características físicas ou se são entidades sensoriais privadas 

(meramente subjectivas) que o constituem. Não se distinguem os conteúdos concretos que os 

diferentes sentidos permitem obter nessas experiências, nem os múltiplos modos de conhecer 

através delas ou o seu valor epistémico. Contudo, nos últimos anos têm aparecido algumas 

obras que tentam fazer a ponte entre o que tradicionalmente se chama Estética e aquilo a que 

chamamos Epistemologia ou Filosofia do Conhecimento9.  

Algumas dessas obras procuram sobretudo responder a perguntas como «o que 

podemos aprender com a arte?», «terão as obras artísticas valor cognitivo e se sim em que 

medida?», «em que difere o conhecimento estético das artes do conhecimento teorético das 

ciências?», etc.10 Não responderemos aqui directamente a nenhuma destas questões pois não é 

esse o propósito desta investigação. O que nos move é procurar compreender melhor os 

problemas da representação, nomeadamente, os que derivam da sua dinâmica reflexiva. Mas 

porque reconhecemos uma analogia operatória - e talvez, também, uma afinidade11 -, entre a 

representação pictórica (a da pintura) e a representação, como foi entendida no seio das 

teorias do conhecimento do século XVII – analogia a que elas próprias, tão frequentemente, 
                                                
8 Cf. a famosa nota de Kant ao §1 da Estética Transcendental na Crítica da Razão Pura, trad. Manuela Pinto dos 
Santos e Alexandre Morujão, 2ª edição, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1989, pp. 62-63. 
9 O uso da palavra ‘epistemologia’ é múltiplo e suscita frequentemente confusões. Uma tradição francesa, 
durante o século XX, deu à palavra «épistémologie» o sentido de uma Filosofia e História das Ciências, isto é, o 
estudo da natureza, valor e limites do conhecimento científico, mas também dos métodos das ciências, em geral 
e em particular. Porém, a palavra apareceu originalmente em inglês, «epistemology», com o sentido de um 
estudo da natureza, fontes e limites do conhecimento em geral. Este sentido é o que normalmente se dá a uma 
Filosofia do Conhecimento, por isso, optamos por este sentido lato e não fazemos aqui qualquer distinção entre 
Epistemologia e Filosofia do Conhecimento. Cf. Dutant, Julien & Engel, Pascal (Eds.), Philosophie de la 
connaissance – Croyance, connaissance, justification, «Textes Clés», Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 
2005, pp. 7-13. 
10 Referimo-nos, por exemplo, à obra de Young, James O., Art and Knowledge, Routledge, London – New York, 
2001 (a qual dá um grande destaque à questão da representação nas artes, pp. 23-64) ou de Kieran, Matthew & 
McIver Lopes, Dominic (Eds.), Knowing Art - Essays In Aesthetics and Epistemology, Philosophical Studies 
Series 107, Springer, Dordrecht, 2006. 
De uma certa maneira, a obra de Nelson Goodman, Languages of Art – An Approach to a Theory of Symbols, 
The Bobbs-Merrill Company, Inc., Indianapolis – New York – Kansas City, 1968, onde a noção de 
representação é tratada no âmbito dos sistemas linguísticos ou simbólicos, abria já uma ponte entre as duas 
disciplinas. 
11 Devemos, evidentemente, muito à lição de síntese da Profª. Maria Filomena Molder, para as suas provas de 
agregação, onde aprendemos a fazer as distinções entre analogia e afinidade. Nessa lição, publicada pouco 
depois em Molder, M. F., Símbolo, Analogia e Afinidade, Edições Vendaval, Lisboa, 2009, descobrimos a 
dimensão reflexiva e funcional que existe na ratio analógica (a partir da noção de símbolo em Kant) e a 
homologia entre forma e função que há na analogia, enquanto princípio racional e científico (graças aos 
esclarecimentos sobre o texto de Benjamin). A analogia poderá, por isso, ser deduzida; já a afinidade, só a 
poderemos reconhecer pela intuição e pelo sentimento.  
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recorreram – percorreremos o nosso caminho também nessa zona intermédia entre as duas 

disciplinas filosóficas.  

Na verdade, encontrar-se-ão, nesta tese, alguns tópicos que, na filosofia 

contemporânea – se se insistir em divisões disciplinares -, dizem respeito ainda a outras 

disciplinas, como a Ontologia, a Lógica, a Filosofia da Linguagem, a Filosofia da Mente e até, 

de uma certa maneira, a História e Filosofia das Ciências. Isso deve-se não só à amplitude da 

noção de representação, como já referimos, mas também ao facto de tais divisões não 

existirem no pensamento do século XVII. Por um lado, a representação surge no âmbito de 

uma Metafísica – a cartesiana – onde se tratam problemas de filosofia teórica, seja o do 

conhecimento em geral e da percepção (o que hoje se estuda em Epistemologia ou Filosofia 

do Conhecimento), sejam os princípios da física e do conhecimento verdadeiro (hoje 

poderíamos incluir tudo isso na Filosofia das Ciências), seja o problema das substâncias, dos 

seus acidentes e das relações entre as substâncias (conteúdos característicos da Ontologia, mas 

também, tendo em conta o dualismo res cogitans / res extensa, o problema mente-corpo, 

estudado hoje pela Filosofia da Mente), por outro lado, a representação é importante para 

compreender problemas de Lógica e Gramática (como veremos a propósito da teoria dos 

signos em Port-Royal; tópicos que hoje se estudam na Filosofia da Linguagem e na 

Semiótica). Diga-se ainda que, não só não havia no século XVII uma clara distinção entre 

essas disciplinas filosóficas, como mesmo a separação entre aquilo a que chamamos hoje 

Filosofia e o que se denomina actualmente Ciência também ainda não tinha acontecido, nem 

nas instituições académicas (as Universidades e as ‘academias de ciências’ que se começaram 

a formar) nem na prática da descoberta científica. A ‘Scientia’12 do século XVII referia-se a 

um conhecimento sistemático de verdades deduzidas de princípios metafísicos, como se 

espelha nos Principia Philosophiae (1644) de Descartes. Era mais uma ambição filosófica do 

que uma actividade institucionalizada. Foi, aliás, entre outros factores, com as progressivas 

contribuições metodológicas e epistemológicas de uma Nova Filosofia (Bacon, Descartes) a 

querer autonomizar-se da Teologia e livrar-se dos escolásticos argumentos de autoridade, que 

a investigação ‘científica’ começou um trabalho de parto longo e arrastado13. Mesmo a prática 

empírica dessa investigação que tornou possíveis as descobertas extraordinárias desse século 
                                                
12 Veja-se, sobre a definição de ‘Scientia’, a introdução à obra de Sorell, Tom, Rogers, A. J. & Kraye, Jill, 
Scientia in Early Modern Philosophy: Seventeenth-century thinkers on demonstrative knowledge from first 
principles, Studies in History and Philosophy of Science, vol. 24, Springer, Drodrehct - Heidelberg - London - 
New York, 2010, pp. vii-xiii. 
13 Sobre o contexto intelectual desta evolução durante o século XVII : Tuck, Richard, “The Institutional Setting” 
e Menn, Stephen, “The Intellectual Setting” in Garber, Daniel & Ayers, Michael (eds.), The Cambridge History 
of Seventeenth-Century Philosophy vol. 1, Cambridge University Press, Cambridge - New York - Melbourne, 
1998, pp. 9-32 e 33-86, respectivamente. 
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– suscitando o aparecimento de uma série de problemas e tópicos novos na matemática, na 

geometria, na física, na química, na biologia (estas duas últimas disciplinas não eram, ainda, 

autónomas, nem sequer usavam estas denominações) e noutras ciências naturais – não se 

legitimava sem as devidas problematizações e justificações filosóficas. E, finalmente, nem as 

fronteiras entre Ciência e Arte eram assim tão definidas que impedissem um ‘artista’ de 

dedicar-se às ciências ou mesmo fazer descobertas importantes para o seu desenvolvimento, 

ou o oposto, como veremos, aliás, no capítulo II. 

Porém, tendo em conta tudo isto, é legítimo perguntar porque se privilegia então a 

perspectiva epistemológica. As razões são várias. Desde logo, a menos relevante, uma 

tendência e interesse pessoal para as questões da Filosofia do Conhecimento. Depois, um 

condicionamento institucional, causado pelas mudanças do “Processo de Bolonha”. Pois, no 

início da investigação, este trabalho estava inscrito na especialidade de Filosofia Moderna. 

Uma designação epocal e muito geral que não punha qualquer problema de relevo, tendo em 

conta que os textos e obras que tratamos pertencem todos, grosso modo, ao século XVII, 

ainda que tal designação traísse uma certa perspectiva histórico-filosófica que estruturava 

ainda os cursos do departamento de Filosofia. No novo leque de opções, pós-bolonha, 

desapareceram as designações epocais (Filosofia Antiga, Medieval, Moderna ou 

Contemporânea), as quais deram lugar a designações temáticas, o que nos forçou, a meio 

caminho, a mudar ‘formalmente’ de área14. E, com efeito, legitimamente se enquadraria o 

nosso trabalho noutras áreas de especialidade, mas tomando em consideração a nossa noção 

central de representação e a perspectiva gnoseológica ou epistemológica em que ela se foi 

gerando filosoficamente nos textos que abordamos – representar era, então, conhecer; e, 

representar clara e distintamente era conhecer verdadeiramente -, concluímos que o foco 

pertencia ao conhecimento, embora, como já explicámos, na verdade, o grosso deste trabalho 

se insira numa zona intermédia entre Epistemologia e Estética.  

Poderá, no entanto, alegar-se que a noção de representação não foi ‘descoberta’ no 

século XVII, ao contrário da tradicional leitura histórica que marca a génese do pensamento e 

da razão moderna, ou seja, a “idade da representação”, nos textos fundadores de René 

Descartes. Obras recentes15 argumentam, justificadamente, que a noção começou a aparecer, 

                                                
14 E cremos já ter mostrado acima porque é que este trabalho também não é, apesar do foco nos textos do século 
XVII, necessariamente, de História da Filosofia. 
15 A nossa referência principal neste ponto é a obra dirigida por Henrik Lagerlund, Representation and Objects 
of Thought in Medieval Philosophy, Ashgate, Hampshire – Burlington, 2007 e, em especial, o capítulo nela 
incluído, do mesmo autor, “The Terminological and Conceptual Roots of Representation in the Soul in Late 
Ancient and Medieval Philosophy”, pp. 11-32; que, por coincidência, é uma versão de uma comunicação 
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num sentido filosófico próximo de “representação mental”, por volta dos séculos XII-XIII, a 

propósito dos comentários do De Anima de Aristóteles e da tradução de alguns termos árabes 

usados por Avicena (980-1037) no Kitab al-Shifâ’ (Livro da Cura - uma espécie de 

enciclopédia das ciências segundo o pensamento deste filósofo), embora o termo latino 

repraesentatio e o verbo correspondente repraesentare existissem já desde a antiguidade, mas 

raramente eram usados e ainda menos em sentido filosófico (quando muito, em sentido 

retórico ou teológico, v. g., em Quintiliano ou Tertuliano, respectivamente). É interessante 

notar que a introdução filosófica do termo ‘repraesentatio’, nos séculos XII-XIII, é feita em 

três sentidos distintos, mas que iriam sobreviver nos seus usos modernos: a) no sentido de 

representação sensível (visual); b) no sentido de representação (resultante da percepção) nas 

faculdades ou sentidos internos da alma (fantasia, imaginação, memória) – a representação 

liga-se, neste sentido, também com a intentio e com a doutrina da species; c) no sentido de 

representação conceptual (o que mais tarde se viria a transformar na ideia). Nos séculos 

seguintes (XIV-XV), a repraesentatio passaria a integrar o vocabulário da epistemologia 

escolástica, mas sem o destaque e a centralidade que ela adquiriria a partir do século XVII. 

De facto, no século XVII, a representação modelou, como nunca antes, o discurso 

filosófico, fosse para explicar como a consciência traz a si os conteúdos da experiência e do 

entendimento ou como o pensamento se faz imagem das coisas que reflecte, fosse para 

justificar as operações do juízo e da linguagem no discurso verbal ou, ainda, para resolver os 

problemas da correspondência entre as substâncias, matéria e espírito. É sobejamente 

conhecida a teoria das ideias representativas, que Descartes desenvolve sobretudo nas 

Meditationes de Prima Philosophia (1641), segundo a qual o espírito não conhece 

directamente os objectos reais exteriores, mas apenas ideias que deles são signos, ou 

imagens16; tais ideias representam as coisas na medida em que tomam o seu lugar e as tornam 

objectivamente presentes no pensamento. Com uma ou outra variação, a estrutura 

representativa das ideias e da percepção fez parte, tanto do pensamento dos empiristas 

ingleses Thomas Hobbes e John Locke, como dos racionalistas Nicolas de Malebranche, 

Baruch (ou Bento) de Espinosa e mesmo Gottfried W. Leibniz, para quem, no seu Discurso 

de Metafísica (1686), as substâncias singulares - ou mónadas como lhes chamaria na fase 

madura do seu pensamento - têm uma “natureza representativa”, pois exprimem naturalmente 

                                                                                                                                                   
proferida num congresso da Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (SIEPM), que teve 
lugar no Porto, em 2002. 
16 Ainda que esta acepção de ideia como imagem se tornasse bastante problemática e suscitasse esclarecimentos, 
sobre os quais falaremos no capítulo I. 
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todo o universo17. A importância da representação no pensamento seiscentista aparece, então, 

sob uma dupla perspectiva, como estrutura do entendimento e como potencialidade 

expressiva. De uma maneira ou de outra, trata-se de uma característica fulcral do 

relacionamento do homem com o mundo no século XVII. Mas não terá sido por acaso que os 

problemas epistemológicos e a representação assumiram um tal destaque nessa época. De uma 

maneira um pouco simplista – que todas as generalizações acabam por assumir – pode dizer-

se que o século anterior (XVI) havia sido marcado por muitos conflitos de ordem religiosa, 

iniciados com a Reforma protestante e a reacção contra-reformista católica, colocando a 

questão dos critérios de verdade entre os teólogos. Ao mesmo tempo, a expansão do mundo 

conhecido, derivada dos Descobrimentos portugueses e de outras explorações e colonizações 

geográficas, e aliada às revoluções na Astronomia e a outras descobertas científicas alargou as 

dúvidas sobre os critérios da verdade e do saber também aos filósofos e aos humanistas com 

preocupações mais ‘profanas’. Pelo que se instalou uma espécie de crise céptica que definiria 

o cenário de partida das questões filosóficas do século seguinte. Tornava-se urgente uma 

refundação metafísica do saber que permitisse a criação de novas condições de inquirição e de 

segurança epistémica no caminho da descoberta da verdade. O projecto da Instauratio Magna 

(1605-1622) de Francis Bacon e as Regulae ad Directionem Ingenii (1629), o Discours de la 

Méthode (1637), as Meditationes de Prima Philosophia (1641) e os Principia Philosophiae 

(1644) de Descartes foram esforços nesse sentido. Os do filósofo de La Haye en Touraine 

haveriam de marcar decisivamente o tom do século e por isso os seus pressupostos teóricos 

tiveram grande impacto nos problemas da Filosofia Moderna. Os discípulos foram muitos, 

também, contudo, as heterodoxias e as críticas virulentas contra essa Nova Filosofia, que 

recusava o dogmatismo escolástico e as crises pirrónicas mas que, malgré tout, instalava 

novos dogmas e levantava novas dificuldades, sendo certo que o fantasma do cepticismo 

continuaria a pairar sobre as cabeças dos filósofos modernos durante muito tempo.  

Dividiremos, assim, o percurso da investigação em dois momentos. Numa primeira 

parte desta tese – os primeiros três capítulos - procuraremos caracterizar alguns dos principais 

traços do paradigma representativo, através dos textos e das polémicas que os permitem 

melhor compreender, tanto no discurso propriamente filosófico, como nas teorias e práticas da 

percepção e representação, com particular destaque para o sistema clássico da representação 

                                                
17 O parágrafo ix desse Discurso é bastante explícito: «… toda a substância é como um mundo inteiro e como 
um espelho de Deus, ou melhor, de todo o universo, que cada uma exprime à sua maneira, um pouco como uma 
mesma cidade é representada segundo as diferentes situações daquele que a olha.» in G. W. Leibniz, Discurso 
de Metafísica, tradução, introdução e notas de Adelino Cardoso, Col. Universalia 5, Edições Colibri, Lisboa, 
1995, p. 46. 
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pictórica. Na segunda parte – os dois últimos capítulos -, prestaremos mais atenção às 

consequências e aos momentos críticos que, de certo modo, derivam de uma reflexividade 

inerente ao sistema clássico da representação. Aproximação que faremos a partir de um caso 

particular na pintura do século XVII, a Vanitas, e das reflexões de Blaise Pascal que ecoam o 

pathos barroco e um certo pirronismo expresso nas naturezas mortas do tipo vanitas, no seu 

projecto inacabado de uma Apologia da Religião Cristã, o qual lhe sobreviveu, de modo 

fragmentário, sob a aparência das suas famosas Pensées.  

Começaremos, no primeiro capítulo, pela outrora famosa Lógica de Port-Royal (1662-

1683), dos jansenistas Antoine Arnauld e Pierre Nicole, uma espécie de gramática intelectual 

e compêndio da epistemologia cartesiana, onde estes “Messieurs” de Port-Royal começaram 

por sistematizar uma “lógica das ideias”, já que – segundo ela - não podemos ter nenhum 

conhecimento daquilo que está fora de nós, senão pelo intermédio das ideias, essas formas 

pelas quais as coisas exteriores nos são representadas. O mesmo é dizer que o espírito só pode 

ver as coisas, concebendo-as através das ideias e isso constitui a primeira operação do 

entendimento: “conceber”. O termo ‘ideia’ é bastante equívoco, como veremos, desde a sua 

elaboração cartesiana, nomeadamente na Terceira Meditação, pelo que tentaremos esclarecer 

os seus sentidos e apresentar as suas dificuldades. Apesar do seu lugar central em toda a 

filosofia do conhecimento cartesiana, não há evidentemente nenhuma teoria explícita da 

representação nos textos de Descartes. Há, no entanto, uma teoria dos signos representativos, 

elaborada no capítulo IV, da primeira parte da Logique ou l’Art de Penser, que analisaremos 

atentamente, na esteira de Louis Marin18, onde se revelam características importantes da 

noção. A partir da divisão dos signos feita por Arnauld e Nicole, nomeadamente entre “signos 

naturais” e “signos de instituição”, deparar-nos-emos com a dicotomia entre semelhança 

(mimesis) e convenção. Regressaremos, pois, a Descartes, designadamente às Regulae, ao Le 

Monde (1630-33) e ao ensaio científico sobre a visão, La Dioptrique (1637), para perceber 

melhor a rejeição cartesiana da semelhança como critério para a representação. Ainda na 

tentativa de compreender a dinâmica da representação no âmbito de uma “lógica das ideias”, e 

portanto os contornos de uma teoria do conhecimento de tonalidade cartesiana, faremos uma 

aproximação da polémica que opôs, no mesmo ano da 5ª edição da Logique, Arnauld a 

Malebranche, a propósito da natureza das ideias representativas, despoletada pela obra do 

jansenista, Des Vraies et des Fausses idées (1683). Para compreendermos que, apesar das 

                                                
18 Referimo-nos, desde logo, às incontornáveis análises feitas em Marin, Louis, La Critique du Discours: sur la 
“Logique de Port-Royal” et les “Pensées” de Pascal, col. «Le Sens Comun», Éditions de Minuit, Paris, 1975, 
em especial, nos capítulos II e III, pp. 37 a 112. 
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continuidades entre as várias posições epistemológicas dos racionalistas, houve também 

descontinuidades importantes, faremos uma breve visita à concepção de representação de 

Leibniz, através da troca epistolar entre este filósofo alemão e Arnauld, motivada pela 

redacção do já referido Discurso de Metafísica, nomeadamente, a propósito da natureza 

expressiva da substância individual e, por conseguinte, da ideia enquanto expressão. 

Se é verdade que a representação modelou a epistemologia seiscentista, também para 

isso terão contribuído as novas descobertas de Kepler, Descartes e Huygens no domínio das 

ciências da luz e da visão, a Óptica, a Dióptrica e a Catóptrica que, derivadas das doutrinas 

perspectivísticas medievais, encontraram no século XVII desenvolvimentos teóricos 

consideráveis. O segundo capítulo é dedicado às relações entre as teorias da percepção, que se 

desenvolveram num nível científico mas também técnico (novas máquinas da visão, que 

transformaram a percepção do mundo), e as práticas científicas, tecnológicas e artísticas de 

representação, que nos permitirão compreender as relações funcionais – as analogias – e as 

afinidades entre cientistas, inventores e artistas, papéis frequentemente desempenhados pela 

mesma pessoa. O caso da invenção da perspectiva e da sua exploração geométrica, prática e 

lúdica até ao limite – a anamorfose – servirá como pedra-de-toque dessas analogias e 

afinidades. Discutiremos aqui o lugar do modelo nas práticas de representação na ciência e na 

arte, para o qual a noção de analogia se revelará, mais uma vez, de enorme importância. E 

veremos aparecer três modelos de representação da natureza que correspondem a três 

exemplos de signos representativos, “signos naturais”, segundo a Lógica de Port-Royal: o 

espelho, o mapa e o quadro. Entre eles circularão as considerações acerca das suas 

proximidades e distinções, relativamente aos critérios mimético e semiótico. 

Aqui passamos para o terceiro e último capítulo da primeira parte, onde analisaremos 

os principais traços do sistema clássico da representação pictórica. Tendo sempre em mente a 

analogia entre a representação mental (cognitiva) e a representação pictórica, colocaremos 

uma série de questões sobre a ontologia da representação em pintura. Usaremos como guia o 

discurso epistolar do pintor francês Nicolas Poussin, tradicionalmente reconhecido como um 

modelo incontornável desse sistema clássico, que nos propõe revisitar a noção de ‘imitação’, 

o seu objecto e os elementos constitutivos da pintura: cores, linhas e a sua fixação numa 

superfície. Confrontaremos, depois, dois modos de ver e de pintar, no século XVII, segundo o 

próprio Poussin e a distinção que estabeleceu entre aspecto e prospecto. Isto dar-nos-á 

oportunidade de reflectir sobre a oposição que muitas vezes se faz entre descrição e narrativa 

enquanto modos de representação em pintura. Tais modos foram também, por vezes, 

atribuídos a duas tradições diferentes de pintura, grosso modo: a italiana ou meridional 
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caracterizar-se-ia tendencialmente pela representação narrativa, privilegiando a pintura de 

história como o modo de expressão pictórica mais elevado, enquanto a setentrional, 

nomeadamente, a flamenga e holandesa, pelo favorecimento de uma representação descritiva, 

mais atenta às “propriedades visuais” do mundo. No confronto com o tratado do pintor 

holandês Samuel van Hoogstraten, Introdução à Alta Escola da Arte da Pintura, confirmar-

se-á uma particular atenção deste aos elementos descritivos da representação, sobretudo na 

prática, mas também se esbaterão as diferenças teóricas em relação aos ideais e à retórica da 

tradição italiana. Numa terceira secção deste mesmo capítulo, colocar-se-á a questão da 

possibilidade de leitura do quadro, pondo à prova a recomendação de Poussin a Fréart de 

Chantelou: “Lede a história e o quadro”. Esta injunção de Poussin parecia pressupor a 

representação narrativa, mas a questão de uma “semiologia pictórica” – para usar uma 

expressão de Louis Marin – é legitimamente posta em relação a todos os tipos de pintura. 

Avaliaremos as condições de visibilidade e legibilidade do quadro, mas também a pertinência 

de uma gramática linguística que parecia assumida pelos teóricos e artistas do século XVII, 

como é bem explícito na conferência do pintor Charles Le Brun, na Académie royale de 

peinture et de sculpture, sobre a expressão das paixões. Por fim, voltaremos a um aspecto 

deixado em suspenso da ontologia da pintura, o plano de representação e a superfície do 

quadro, onde se levantará a questão da transitividade e da reflexividade na representação 

pictórica, que contraporá dois modelos – que, na verdade, co-existem na pintura 

representativa: o do quadro-janela e o do quadro-espelho. 

O quarto capítulo abrirá a segunda parte da tese, onde nos focaremos no seu pretexto 

iconográfico. Pois se as questões da representação e da sua reflexividade nos foram 

aparecendo à medida que íamos lendo os textos sobre representação, a verdade é que um 

fascínio que foi crescendo pelas naturezas mortas de tipo vanitas tinha-nos aberto outra via de 

reflexão sobre as condições de possibilidade e, por conseguinte, sobre os limites da 

representação pictórica. Tais quadros continham, para além disso, referências alegóricas a 

outros problemas metafísicos que ocupavam o discurso filosófico do século XVII, 

nomeadamente, os que questionavam a possibilidade e validade do saber profano e a natureza 

ontológica do que é percebido, realidade ou aparência. Derivada de uma tradição bíblica e 

literária que encontra a sua génese no livro sapiencial Qohélet (ou Eclesiastes) do Antigo 

Testamento, a vanitas carregava desde a Antiguidade dúvidas profundas sobre o sentido da 

existência, sobre o valor daquilo que vivemos e construímos e sobre a validade do saber que 

adquirimos e até do próprio esforço de inquirição do mistério das coisas. O tom céptico da 

vanitas convinha perfeitamente numa época que vivia ainda uma crise pyrrhonienne, nascida 
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das tribulações religiosas e “científicas” herdadas do século precedente. O pensamento da 

vanitas, o tom melancólico e lamentoso diante da inconstância e transitoriedade do mundo, 

das coisas e dos homens, foi aliás um dos traços característicos do pathos e da expressão 

barroca, presente na poesia, no teatro, na música e na pintura, mas também na oratória 

apologética cristã, na retórica dos moralistas e até no discurso teórico. Numa primeira secção 

desse capítulo, começaremos por tentar definir o objecto da nossa análise e logo aí teremos de 

lutar contra as indeterminações categoriais e conceptuais de um género de pintura que, apesar 

da sua aparente monotonia, viveu das suas transgressões formais, da amplitude das suas 

referências literárias e estéticas e das tensões paradoxais entre o seu sentido simbólico e a sua 

eficácia icónica. Para melhor entender o contexto de aparecimento da vanitas, faremos um 

breve excurso sobre a sua génese etimológica, temática e histórica, que partirá do livro 

sapiencial do Antigo Testamento, Qohélet, e percorrerá a recepção e variações interpretativas 

do seu tema ao longo da época medieval até ao Renascimento tardio de Michel de Montaigne, 

quase a entrar na era barroca. Numa segunda e numa terceira secções, exploraremos a ideia da 

natureza morta de tipo vanitas como uma espécie de pintura metafísica. Por um lado, o 

conteúdo simbólico desses quadros convoca uma série de implicações semânticas entre a 

passagem do tempo, a efemeridade das coisas, a dúvida epistémica perante o valor de verdade 

da nossa percepção do mundo exterior e a insubstancialidade dos entes e de nós mesmos; por 

outro lado, a construção realista, em perspectiva e, por vezes, em trompe-l’œil, da 

representação e a sua força de sedução pictórica e retórica remetem o nosso pensamento para 

problemas fundamentais da nossa existência no mundo e para um questionamento acerca dos 

fundamentos últimos da realidade e do seu conhecimento. Se na segunda secção faremos uma 

reflexão à volta dos conceitos de inconstância, incerteza e insubstancialidade, oferecidos pelo 

conteúdo simbólico das composições de naturezas mortas, na terceira secção, que se focará no 

próprio estatuto e limites da representação pictórica, abordaremos os seus elementos 

figurativos – os objectos do quotidiano – e a sua estratégia icónica que recoloca a questão das 

relações entre realidade e aparência. Na quarta e última secção, reflectir-se-á sobre um outro 

elemento metafísico da vanitas, que é não só um dos objectos essenciais desse tipo de 

representação, como é um dos elementos constitutivos e uma condição de possibilidade da 

própria representação: o tempo. As naturezas mortas de tipo vanitas são uma das tentativas de 

representar pictoricamente a passagem do tempo, o que só consegue de forma alegórica, pois 

se o tempo é o que permite e constitui o gesto de re-presentar, a tentativa de representação 

desse tempo constitutivo e transcendental abre uma falha vertiginosa de auto-representação 

infinita, que estilhaça a própria representação, revelando o seu paradoxo e os seus limites. 
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Finalmente, no quinto capítulo, dedicaremos a nossa atenção a um texto que 

poderíamos considerar, em alguns aspectos, um paralelo discursivo das representações da 

vanitas que acabámos de referir. Trata-se do livro inacabado desse «effrayant génie», Blaise 

Pascal, cujos fragmentos e notas de preparação foram postumamente editados, sob o título de 

Pensées. Projectado como uma Apologia da Religião Cristã, o discurso interrompido pela 

morte precoce de Pascal é fragmentado e paradoxal. Na primeira secção, veremos como a 

questão da ordem do texto tem um estatuto essencialmente problemático, pois se parece ter 

havido uma preocupação do autor no estabelecimento de uma ordem do discurso, a tentativa 

feita por alguns editores de encontrar a verdadeira ordem revela-se uma empresa 

paradoxalmente «anti-pascaliana», na medida em que, reflectindo sobre a questão da ordem 

em alguns fragmentos, o próprio Pascal parece desacreditar, numa provável referência ao 

autor do “método”, Descartes, a receita de uma verdadeira ordem do texto, legitimando a 

leitura das Pensées como uma obra essencialmente fragmentária e iniludivelmente inacabada. 

Os limites da linguagem para exprimir o pensamento são, aliás, outro dos pontos que nessa 

secção abordaremos e que caracteriza outro dos níveis de reflexividade do texto pascaliano. 

Na segunda secção, analisaremos as reflexões que Pascal fez, naquilo que alguns já chamaram 

de “primeira antropologia”, a propósito do estatuto paradoxal da condição humana, 

simultaneamente, miserável e grandiosa. Veremos, ao mesmo tempo, a estratégia pascaliana 

para minar as aspirações da razão humana, nas suas indagações filosóficas e, por conseguinte, 

científicas – não esqueçamos que os Principia Philosophiae de Descartes, um dos alvos 

preferenciais de Pascal, são, para além dos fundamentos metafísicos e epistemológicos que 

expõe, uma apresentação do sistema cartesiano da filosofia natural – e, assim, revelar ao 

libertino, ao honnête-homme, a inanidade da sua confiança racional e a certeza da sua 

miserável condição, sem Deus e sem a fé na Graça. Apesar de tudo, Blaise Pascal era 

reconhecido como filósofo (metafísico?19), para além de homem de ciência genial, e, – mais 

uma vez - paradoxalmente, cartesiano. A vida de Pascal, sobretudo depois da sua conversão 

ao jansenismo, e o texto das Pensées revelam, porém, um anti-cartesianismo e um aparente 

cepticismo, nomeadamente, em relação às ambições da física e metafísica cartesianas. Com 

efeito, a leitura de Michel de Montaigne foi determinante na formação filosófica de Pascal – 

como aliás já o tinha sido para o próprio Descartes – e, como testemunha o célebre Entretien 

de M. Pascal et de M. de Sacy sur la lecture de Montaigne et Epictète, o polímato de 
                                                
19 Vincent Carraud, que dedicou uma das suas principais obras à questão das relações de Pascal com a Filosofia, 
reporta que os que o circundavam reconheciam nele um «esprit très mathématique et très métaphysique»! Cf. 
Vincent Carraud, Pascal et la Philosophie, Épiméthée – Essais Philosophiques, Presses Universitaires de France, 
Paris, 1992, p. 47. 
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Clermont-Ferrand admitia uma certa simpatia pelo pirronismo que através dela conhecera. Na 

terceira secção deste último capítulo, estudaremos o sentido e o alcance do pirronismo no 

pensamento de Pascal, designadamente, o seu lugar estratégico no projecto da Apologia. Para 

isso faremos uma breve incursão a uma outra “apologia”, a que Montaigne escreveu em 

defesa de uma Teologia Natural de Raimundo Sabunde, nos seus Ensaios, motivados pela 

recorrente presença dos seus temas e argumentos nas Pensées. Depois veremos como Pascal, 

verdadeiro pirrónico, ali apontou os limites do pirronismo. Na quarta e última secção, 

abordaremos, através da identificação daquilo a que chamámos de “dispositivo catóptrico” 

das Pensées, um dos elementos fundamentais da ordem da representação, a subjectividade. Ao 

reflectir sobre a sua condição e sobre a metafísica cartesiana, Pascal pergunta perplexo onde 

está o “eu”? Mas esse “eu” que funda o discurso da representação e que é um dos pólos da 

relação representativa – sujeito, cogito, je – não é exactamente o mesmo “eu” que existe, que 

vive, que se diverte, que se entedia e que estremece com «o silêncio eterno desses espaços 

infinitos» (§ 187), aquele que Pascal substantivou no moi e que Montaigne pintou nos seus 

Essais. Porém, se o moi de Montaigne foi pintado com uma grande variedade de cores vivas e 

múltiplos matizes, revelando as várias facetas da sua experiência pessoal, com a inconstância 

dos seus diferentes pensamentos e paixões, ilustrados com uma indiferença pirrónica, o moi 

que Pascal pretendeu apresentar, na sua estratégia apologética, é um mero reflexo ilusório e 

insubstancial, que revela uma inclinação intratável do género humano, o amor-próprio, o qual 

enche a alma de cada um dos homens com vento e vaidade e os afasta da Graça e da Verdade 

e que, por isso, o torna “odiável”. Se Montaigne pintara um “eu” pessoal e vivo, Pascal quis 

retoricamente mostrar o “eu” de cada um dos seus interlocutores, como se lhe estendesse um 

espelho onde se reflectiria a sua própria caveira descarnada. 

Gostaríamos ainda, antes de começar este percurso que rapidamente enunciámos, de 

referir os anexos que se acrescentam ao corpo principal do texto desta tese, pois não são 

meros apêndices despiciendos, mas elementos que auxiliam e enriquecem – esperamos nós – 

a leitura do texto principal. Tendo em conta que o método escolhido passa pela análise e pelo 

comentário de vários textos do século XVII que nunca foram traduzidos para português (a 

Lógica de Port-Royal, a troca epistolar entre Leibniz e Arnauld e a obra epistolar de Nicolas 

Poussin) ou que, no caso particular, das Pensées de Pascal, mereceram pouca atenção dos 

tradutores, no território português – se exceptuarmos o trabalho, já datado dos anos 50 do 
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século passado, da escritora Salette Tavares20 -, decidimos fazer e juntar a tradução de uma 

selecção de textos relevantes para os assuntos aqui tratados: 1) da Lógica de Port-Royal 

traduzimos a apresentação e introdução à Primeira Parte, porque dão os princípios e conceitos 

básicos da “lógica das ideias” que ela constitui, e adicionámos-lhe a tradução integral do 

capítulo IV, que diz respeito à “teoria dos signos representativos”, onde se apresentam a 

definição de signo e os traços principais da sua concepção de representação; 2) da troca 

epistolar entre Leibniz e Arnauld, escolhemos a carta de 11 de Fevereiro de 1686 que Leibniz 

fez acompanhar do resumo com os 37 artigos do Discurso de Metafísica, pois foi com ela que 

começou o profícuo debate entre o filósofo alemão e o jansenista francês, mas também a carta 

de Arnauld de 28 de Agosto de 1687 em que este pede explicações sobre o sentido do verbo 

“exprimir” usado por Leibniz e, ainda, um excerto – pois a carta é demasiado longa e aborda 

outros tópicos sem relevância para o que está em discussão – da resposta de Leibniz, onde 

este esclarece o sentido e alcance do seu conceito de “expressão”; 3) do conjunto da obra 

epistolar do pintor francês Nicolas Poussin, escolhemos quatro cartas que ajudam a 

reconstituir uma teoria da pintura poussiniana, ou seja, a carta ao Senhor de Chambray (1 de 

Março de 1665) em que Poussin dá a sua definição de pintura, a carta a Sublet de Noyers, 

reportada por Félibien, que faz a distinção entre dois modos de ver, o “aspecto” e o 

“prospecto”, a carta a Chantelou (28 de Abril de 1639) onde Poussin apresenta as condições 

de visibilidade e de leitura do quadro La Manne e, finalmente, a carta ao mesmo Chantelou 

(24 de Novembro de 1647), onde expõe a teoria dos modos; 4) em último lugar, fizemos uma 

selecção dos fragmentos que compõem as Pensées de Pascal que interessam para a discussão 

dos temas e tópicos que abordamos no capítulo V. Para além das traduções, adicionámos um 

conjunto de imagens que reproduzem quadros discutidos durante este texto da tese, como 

forma de ilustrar e permitir a melhor compreensão daquilo que deles é dito. Finalmente, 

anexamos um texto que foi elaborado para uma comunicação feita, no âmbito do nosso 

trabalho de investigação, em Julho de 2008, na Universidade de Leeds, sobre a “Experiência 

ascética do deserto e a expressão medieval da vaidade do mundo”, que serve de complemento 

ao excurso, que empreendemos no contexto do capítulo IV, dedicado à génese temática e 

histórica da vanitas.  

  

                                                
20 Não mencionamos outras edições de bolso dos Pensamentos, porque se trata de meras adaptações de edições e 
traduções estrangeiras, sem critério editorial, o que, no caso particular deste texto de Pascal, tendo em conta as 
suas idiossincrasias, é fundamental.  
Existem, para além disso, alguns comentários da obra e vida de Pascal feitos por Eduardo Abranches de Soveral 
num livro já datado de 1968 Pascal, Filósofo Cristão e em mais um punhado de artigos.  
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Capítulo I – Discursos filosóficos da representação 

 

Nota metodológica preliminar: 

 

Sendo inverosímil, no âmbito deste estudo, e, para além disso, contraproducente, 

procurar analisar, com o objectivo de esclarecer as características do paradigma 

representativo, todos os autores e obras filosóficas onde se manifesta a “ordem da 

representação”, fosse no âmbito da metafísica, da lógica e gramática, da epistemologia, da 

moral ou da teologia seiscentistas, foi necessário reduzir-se o leque dos autores possíveis e 

das problemáticas onde aquele paradigma emergiu e seleccionar aqueles personagens e 

momentos que pudessem revelar-se exemplares e particularmente determinantes. Por outro 

lado, o facto de os modos da representação serem múltiplos e da sua polissemia característica 

ter proliferado nos textos de uma maneira que se furtava à apresentação sistemática – ao que a 

problematicidade imanente da própria representação também não terá sido alheia – não 

permitia encontrar uma solução ou um quadro definitivo das suas características. Antes pelo 

contrário, só numa dinâmica problemática e até de polémica, o seu uso discursivo e 

importância fundamental, para compreender os modos do pensar na emergência da 

modernidade filosófica, poderia surgir para revelar a sua pregnância e vivacidade. Foi assim 

que – através da leitura dos eruditos estudos de Louis Marin sobre a representação no século 

XVII - encontrámos um foco de controvérsias filosóficas, científicas, religiosas e políticas nos 

personagens ligados à abadia de Port-Royal, mormente Antoine Arnauld, teólogo iminente e 

porta-voz do movimento jansenista, Pierre Nicole, co-autor com o anterior da monumental 

Lógica e autor de ensaios de moral e crítica do teatro, e Blaise Pascal, genial homem de 

ciência, matemático prodígio e filósofo paradoxal, apologista da religião cristã. A adesão 

entusiástica de Arnauld às novidades filosóficas de René Descartes, a prudência de Nicole e, 

finalmente, a desconfiança de Pascal relativamente aos poderes do seu sistema colocam-nos 

no calor da fricção entre cartesianos e anti-cartesianos no próprio seio, cheio de fervor 

religioso e ditado por uma rigorosa moral anti-mundana, do jansenismo, o qual revela as 

tensões divergentes entre uma nova visão do mundo - e, mais do que isso, uma nova forma de 

pensar, uma nova filosofia - e a herança cristã de inspiração augustiniana.     

Neste capítulo, em particular, partiremos de um texto exemplar e determinante: La 

Logique ou l’Art de Penser, conhecido vulgarmente por Lógica de Port-Royal. Não obstante 
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esta designação, trata-se, neste livro, de muito mais do que de lógica, num sentido tradicional, 

e pode mesmo ser encarado como um verdadeiro compêndio da filosofia de inspiração 

cartesiana, pois contém “para além das regras comuns, muitas observações novas, próprias a 

formar o juízo” – é o próprio título barroco que o revela! Assim se espelha nesta obra tanto a 

teoria do conhecimento e a epistemologia da Dióptrica, do Discurso do Método e dos 

Princípios da Filosofia como também a ontologia das Meditações de Filosofia Primeira. 

Novidade dos autores desta Lógica foi a importância concedida à linguagem, ora importando 

(por vezes, textualmente) algumas reflexões feitas já pelo próprio Arnauld na Grammaire 

Générale et Raisonnée, editada anteriormente (1660) com Claude Lancelot, e entretanto 

articuladas com o propósito de encontrar as regras próprias para formar o juízo verdadeiro, 

ora constituindo uma teoria do signo que permite compreender o entendimento cartesiano das 

relações entre o pensamento e a linguagem expressa, oral e escrita. É este seu carácter 

multidimensional que torna este texto tão rico e útil para detectar os contornos do paradigma 

representativo na filosofia da época. Mais ainda, porque, para esclarecer o sentido e o alcance 

das suas proposições, articularemos a leitura das passagens mais determinantes para o nosso 

propósito com a de outros textos que as inspiraram ou com outros textos da própria mão de 

Antoine Arnauld, resultantes da incessante correspondência e dos intensos debates com outros 

reputados filósofos – Descartes, Malebranche e Leibniz. A importância da Lógica revela-se 

ainda na influência, difícil de ignorar, que teve na difusão do pensamento cartesiano e na 

instrução europeia filosófica até aos finais do século XIX, não só em França, como em 

Inglaterra, onde foi quase imediatamente traduzida e muitas vezes reeditada, acabando por ser 

adoptada nos programas de ensino de Cambridge e Oxford21. Em Portugal, apesar de nunca 

ter havido qualquer edição ou tradução da Lógica de Port-Royal, a sua influência no século 

XVIII exprimiu-se, por exemplo, no pensamento de Manuel de Azevedo Fortes, que, na sua 

                                                
21 Na edição crítica, cf. Arnauld, Antoine & Nicole, Pierre, La Logique ou L’Art de Penser, contenant, outre les 
regles communes, plusieurs obsevations nouvelles, propres à former le jugement, Édition critique présentée par 
Pierre Clair & François Girbal, Presses Universitaires de France, Paris, 1965, os editores apresentam um 
catálogo das muitas reedições francesas e inglesas até à data daquela edição crítica, o que só por isso serve como 
um bom indicador do interesse que desde a primeira edição foi manifestado pela obra. No prefácio da tradução 
inglesa, Logic or The Art of Thinking, containing, besides common rules, several new observations appropriate 
for forming judgement, translated and edited by Jill Vance Buroker, (Cambridge Texts in the History of 
Philosophy), Cambridge University Press, Cambridge – New York – Melbourne, 1996, p. xxiii, o editor recorda 
que: « The Port-Royal Logic was the most influential logic from Aristotle to the end of the nineteenth century. 
The 1981 critical edition by Pierre Clair and François Girbal lists 63 French editions and 10 English editions, 
one of which (1818) served as a text in the course of education at the Universities of Cambridge and Oxford.» 
Já neste ano de 2011, saíu uma nova edição crítica da responsabilidade de Dominique Descotes, da Lógica de 
Port-Royal, na editora Honoré Champion, colecção Sources Classiques. [Arnauld, Antoine & Nicole, Pierre, La 
Logique ou l’Art de Penser, Édition critique par Dominique Descotes, col. Sources Classiques, Éditions Honoré 
Champion, Paris, 2011.] Na medida em que desenvolvemos o trabalho de investigação desde 2007, trabalhámos 
apenas com a edição de Clair & Girbal. 
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eclética Lógica Racional, Geométrica e Analítica (1744)22, retoma a estrutura da obra 

francesa e partes substanciais do seu conteúdo, resumindo ou traduzindo as suas ideias e 

palavras para português23 e, também, no grande nome do Iluminismo português, Luís António 

Verney, que escreveu também uma Lógica (1750)24, fortemente influenciada pela Logique ou 

L’Art de Penser. Com a refundação da lógica e o desenvolvimento da linguística moderna dos 

finais do século XIX e princípios do século XX, as obras de Port-Royal caíram no 

esquecimento, pelo menos até meados dos anos 60, quando Noam Chomsky, no seu estudo, 

Cartesian Linguistics (1966), reconheceu ali a intuição de uma gramática generativa que ele 

pretendia desenvolver25, ou quando Michel Foucault, em Les Mots et les Choses (1966), nelas 

identificou o nascimento da “episteme clássica”26. Desde então, um novo interesse pelo 

círculo de Port-Royal permitiu uma maior atenção, nomeadamente, ao pensamento filosófico 

de Antoine Arnauld, figura secundarizada pela história da filosofia, mas que se tem vindo a 

                                                
22 Na apresentação feita por Pedro Calafate à edição contemporânea da primeira parte desta obra, chamada 
Lógica Racional, realça-se o facto de que ela «constitui um veículo privilegiado para o conhecimento do ideário 
das Luzes em Portugal, não apenas no plano da lógica, como também nos domínios da filosofia da história, da 
ética, da filosofia política, da física, da teodiceia e da pedagogia, temas abordados num quadro vincadamente 
eclético, onde confluem “antigos” e “modernos”, mas sob a marcada influência da célebre Lógica de Port-
Royal, cujo título verdadeiro era La Logique ou L’Art de Penser, elaborada por Nicole e Arnauld…», cf. 
Manuel de Azevedo Fortes, Lógica Racional, Apresentação de Pedro Calafate, Colecção Pensamento Português, 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Lisboa, 2002, p. 12. 
23 Bastará olhar para o índice da obra de Azevedo Fortes para verificar que ela se divide do mesmo modo que a 
Lógica de Port-Royal em quatro partes (livros), sendo a primeira dedicada à «Primeira Operação do 
Entendimento» [conceber], a segunda à «operação do Entendimento, que é Julgar», a terceira ao «Discorrer» e, 
finalmente, a quarta – que é um acrescento típico dos manuais de lógica após o renascimento e que, em rigor, 
trata de um problema epistemológico, o do método, que é – ao «Ordenar». Cf. Azevedo Fortes, op. cit., pp.7-9 e 
24. 
24 De Re Logica ad usum Lusitanorum Adolescentium Libri Sex foi o manual de lógica destinado aos jovens 
portugueses, escrito em Latim, por Luís António Verney e traduzido pela primeira vez para português, muito 
recentemente, por Amândio Coxito, o qual na breve apresentação que faz da obra, enfatiza também a grande 
influência dos jansenistas de Port-Royal, a par da de John Locke. Mas é o próprio Verney quem lhes presta justa 
homenagem no capítulo V [Da Correcção da Lógica], do primeiro livro da sua Lógica: «Entre os cartesianos, 
sobressai, entre outros, o autor de A Arte de Pensar [Verney não sabia quem era exactamente o autor da Lógica 
mas sabia que a sua autoria costumava ser atribuída a «dois ou três filósofos de Port-Royal»]... Neste autor, é 
digno de ser aplaudido o seguinte: 1. a clareza e a ordem; 2. abstém-se de questiúnculas inúteis e de palavras 
que nada significam; 3. esclarece os assuntos com exemplos familiares que são muito úteis para os 
principiantes, excepto quando expõe certos temas exigidos pela matemática; 4. no final da terceira parte, 
investiga com perspicácia e muito minuciosamente as causas dos falsos raciocínios (...); 5. na quarta parte, 
onde trata do método, ensina muitas coisas que elucidam a arte crítica (...); 6. desvenda e refuta com extrema 
agudeza de espírito certas perversões dos aristotélicos.» Cf. Verney, Luís António, Lógica, tradução de 
Amândio Coxito, Portugalia Monumenta Neolatina vol. X, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2010, p. 95. 
25 Cf. Chomsky, Noam, Cartesian linguistics: a chapter in the history of rationalist thought, Third Edition with 
a new introduction by James McGilvray, Cambridge University Press, Cambridge - New York, 2009, p. 83: «In 
many respects it seems to me quite accurate, then, to regard the theory of transformational generative grammar, 
as it is developing in current work, as essentially a modern and more explicit version of the Port-Royal theory»! 
Para uma crítica do empreendimento chomskyano, ver Jean-Claude Pariente, L’Analyse du Langage à Port-
Royal - six études logico-grammaticales, Le Sens Commun, Les Éditions de Minuit, Paris, 1985, 
designadamente, o capítulo 1, «Grammaire générale et grammaire générative», páginas 17 a 48. 
26 Cf. Foucault, Michel, Les Mots et Les Choses. Une Archéologie des Sciences Humaines, coll. « Bibliothèque 
des sciences humaines », Gallimard, Paris, 1966, pp. 13-14. 
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revelar determinante para compreender os contornos e subtilezas das principais obras e ideias 

do século XVII27. 

 

* 

 

 A “ «representação» revela-se uma designação global e proteica, de contornos 

incertos”, dizia Fernando Gil, em Mimesis e Negação, e concluía: “mais do que dum conceito, 

conviria falar de uma instância da representação”28. Nunca esta afirmação terá sido tão 

verdadeira como o foi no século XVII. Por onde quer que se procure, a representação ordenou 

o discurso filosófico e a expressão. Desde logo, as teorias do conhecimento, fossem 

empiristas ou racionalistas, tentaram resolver a relação cognitiva do homem com o mundo 

através desse dispositivo que permite tornar presente um ‘objecto’ ao seu ‘sujeito’. As 

epistemologias de uma nova revolução científica criaram uma distância entre investigador e 

investigado, com o propósito de afastar ilusões, “ídolos” e preconceitos – sensoriais, 

linguísticos ou de formação. Mas tiveram de a compensar, reconstruindo derivadamente a 

visão do mundo, desviando-a através de um método e mediando-a por imagens e linguagens 

objectivas, as únicas capazes de garantir um conhecimento certo e o poder sobre a natureza 

                                                
27 Várias monografias, colóquios e obras dedicadas à obra filosófica de Antoine Arnauld surgiram nas últimas 
décadas do século XX. Depois de, em 1965, se ter feito a primeira edição crítica da Lógica de Port-Royal, 
reeditou-se, em 1986, umas das suas mais importantes e relevantes obras para a filosofia moderna, Des Vraies et 
des Fausses Idées, no Corpus des Oeuvres de Philosophie en Langue Française. Em 1989, nos EUA, Steven 
Nadler dedica um importante estudo a Arnauld e à doutrina cartesiana das ideias. Em 1991, a Librairie 
Philosophique J. Vrin edita uma monografia dedicada ao seu pensamento filosófico: Aloyse Raymond Ndiaye, 
La Philosophie d’Antoine Arnauld, Bibliothèque d’Histoire de la Philosophie, Librairie Philosophique J. Vrin, 
Paris, 1991. Em 1994, celebrando-se os 300 anos da morte do “Grand Arnauld”, realiza-se um colóquio 
internacional na Sorbonne à volta dessa figura marcante do século XVII, que resultaria mais tarde na publicação 
das actas desse colóquio em Vv., Antoine Arnauld (1612-1694) Philosophe, Écrivain, Théologien, Chroniques de 
Port-Royal, nº 44, Bibliothèque Mazarine, Paris, 1995. No mesmo ano, realiza-se uma journé d’étude, dedicada à 
figura filosófica de Arnauld, desta feita em Clermont-Ferrand, de onde também resultaria a edição impressa dos 
estudos, focados na filosofia da linguagem e do conhecimento deste personagem de Port-Royal, em Pariente, 
Jean-Claude (ed.), Antoine Arnauld: Philosophie du Langage et de la Connaissance, Bibliothèque d’Histoire de 
la Philosophie, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1995. Em língua inglesa, foram sobretudo os trabalhos de 
Elmar J. Kremer que se dedicaram ao seu pensamento e correspondência filosófica com outros grandes 
pensadores da época, nomeadamente, em 1994, com The great Arnauld and some of his philosophical 
correspondents, e, em 1996, com a edição de Interpreting Arnauld, ambos publicados pela University of Toronto 
Press. Já no século XXI, Denis Moreau edita e traduz uma selecção de textos filosóficos de Arnauld que apenas 
eram acessíveis, em língua latina, na velhinha edição do século XVIII das obras completas: Denis Moreau (Ed.), 
Textes philosophiques: conclusions philosophiques. Dissertation en deux parties sur la vision des vérités en Dieu 
et l'amour de la vertu. Règle du bon sens. De la liberté de l'homme, Épiméthée: Essais Philosophiques, Presses 
Universitaires de France, Paris, 2001. 
28 Gil, Fernando, Mimesis e Negação, Estudos Gerais - Série Universitária, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 
Lisboa, 1984, p. 38. Na versão anterior deste texto, publicada na revista Filosofia e Epistemologia III, op. cit., p. 
15, em vez de ‘instância’, Fernando Gil usa a expressão ‘ordem da representação’. 
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que daí emanava. Porém, nem só nos domínios especificamente cognitivos foi determinante 

tal dispositivo, também no discurso jurídico, civil ou canónico, para onde, aliás, a etimologia 

do “representar” remete, ou no pensamento político e social, onde os homens se substituíam e 

desdobravam física, simbólica ou legalmente, segundo a dinâmica da representação. Mesmo 

na teologia cristã, pulularam as discussões sobre representações, fossem as do corpo e sangue 

de Cristo, no sacramento da eucaristia, ou as do corpo da própria Igreja, nos seus clérigos e 

leigos. Nas artes, sobretudo nas plásticas, o seu lugar parece indiscutível, estabelecendo-se 

como paradigma, mas mesmo na música se viu nascer, no dealbar do século, o dramma per 

musica, a ópera, a cantata ou o stile rappresentativo. O teatro parece ter tido um novo fulgor – 

será necessário recordar que Shakespeare, Calderón, Racine ou Molière surgiram todos no 

espaço de um século? -, a dança ou o ballet – a dança como espectáculo - ganharam nova 

visibilidade e requinte e a literatura viu-se ocupada em grande parte pela dramaturgia, pelo 

romance fantasioso e pelas experiências visuais na poesia. Com efeito, parece ter havido uma 

sensação generalizada da efemeridade e transitoriedade da vida e dos seus acontecimentos e 

uma necessidade quase patológica de captar essa passagem em todos os seus momentos e 

aspectos. Porque representar é também uma maneira de dominar o tempo. 

A omnipresença dessa “ordem da representação” parece, então, fazê-la coincidir com 

todos os domínios do pensar e, por isso, com o quadro geral da “pensabilidade” do mundo no 

século XVII. Pelo que, a maneira mais imediata de tentar compreender os principais aspectos 

dessa ordem será debruçando-nos sobre o discurso filosófico acerca do pensamento e da sua 

relação com as coisas. Não sendo, na economia desta tese, possível investigar tudo o que foi 

dito e todos os que o disseram, decidimos partir de um texto que é, ao mesmo tempo, um 

discurso sobre o pensamento e um compêndio de um dos principais sistemas conceptuais do 

século, a filosofia cartesiana. 
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Secção 1. 

Os contornos de uma ideologia cartesiana da representação 

 

Uma Lógica das ideias 

 

 Falamos da Lógica ou a Arte de Pensar, escrita a duas mãos, por Antoine Arnauld e 

Pierre Nicole, e editada pela primeira vez em 166229, que é muito mais do que um manual de 

lógica no sentido tradicional, versando sobre teoria do conhecimento, epistemologia, 

metafísica, geometria, moral e até teologia, inspirado pela doutrina de René Descartes, pelo 

pensamento de Santo Agostinho – tendência principal do movimento jansenista30 do qual os 

autores do livro eram algumas das principais figuras, sobretudo o “Grande Arnauld”, seu 

porta-voz e defensor activo nas frequentes controvérsias teológico-políticas – e ainda por 

outro dos personagens ligados à abadia de Port-Royal, Blaise Pascal31. Tendo como principal 

propósito fornecer as regras para «formar o (seu) juízo & [para] o tornar tão exacto quanto 

                                                
29 Cf. Arnauld & Nicole, La Logique ou L’Art de Penser, op. cit., p. 4. 
30 O movimento denominado assim por estar ligado aos ensinamentos teológicos do holandês Cornelius Jansen, 
autor do Augustinus, livro condenado em 1642, onde o autor recupera a doutrina de Santo Agostinho sobre a 
natureza e a liberdade humanas e a graça divina contra os semi-pelagianos ou, no contexto pós-tridentino, os 
molinistas. 
31 A influência de Blaise Pascal [talvez mais do que a de Descartes] é mais do que uma mera inspiração. Na 
verdade, no Discurso I que introduz a Lógica, os próprios autores admitem que nem tudo o que aí está escrito é 
da sua autoria, mas que a «Monsieur Pascal» (referência acrescentada na 2ª edição de 1664, pois, na 1ª, de 1662, 
referiam-se a ele apenas anonimamente como um “excellent esprit”) são tomadas de empréstimo muitas 
reflexões e considerações, que ele tinha anteriormente feito, nomeadamente, no seu opúsculo inédito De l’esprit 
géométrique, influência determinante na quarta parte da Lógica, dedicada ao método: «On est obligé neanmoins 
de reconnaître que ces reflexions qu’on appelle nouvelles, parcequ’on ne les voit pas dans les Logiques 
communes, ne sont pas toutes de celui qui a travaillé à cet ouvrage, & qu’il en a emprunté quelques-unes des 
livres d’un celebre philosophe de ce siècle [Descartes], qui a autant de netteté d’esprit qu’on trouve de 
confusions dans les autres. On en a aussi tire quelques autres d’un petit écrit non imprimé, qui avoit été fait par 
feu Monsieur Pascal, & qu’il avoit intitulé, De l’esprit géométrique, & c’est ce qui est dit dans le chapitre 9. de 
la premiere partie de la difference des définitions de nom, & des définitions de chose, & les cinq regles qui sont 
expliquées dans la quatriéme partie, que l’on y a beaucoup plus étenduës qu’elles ne le sont dans cet écrit.», in 
Arnauld & Nicole, La Logique…, op. cit., p. 21. 
Segundo Michel Le Guern, o editor das obras completas de Blaise Pascal, na colecção da Pléiade, a contribuição 
de Pascal para a Lógica de Port-Royal não se reduziria, porém, a esse “empréstimo” reconhecido pelos seus 
autores: «Il semble bien qu’il faut lui attribuer aussi les développements les plus techniques, qui sont placés au 
centre de l’œuvre: ils constituent la fin de la seconde partie et le début de la troisième. Pour cette attribution, on 
ne dispose pas de preuve matérielle, mais on y est conduit par un faisceau d’indices suffisant pour établir une 
probabilité forte.»; ocupando-se Le Guern, nas páginas seguintes, a demonstrar esses indícios e, baseando-se no 
«manuscrito Vallant», publica os excertos da Lógica que seriam da autoria de Pascal, acompanhados de uma 
série de esquemas e desenhos sobre os silogismos e a conversão das proposições. Cf. Pascal, B., Œuvres 
Complètes, Edição apresentada, estabelecida e anotada por Michel Le Guern, Bibliothèque de la Pléiade, NRF, 
Gallimard, Paris, 2000, Tomo II, pp. 1170 e ss., para a nota crítica de Le Guern, e pp. 108-153, para a 
Contribution à la Logique de Port-Royal (excerto do «manuscrit Vallant») alegadamente feita por Pascal. 
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pode sê-lo»32, pois «nada há de mais estimável do que o bom senso & a justeza do espírito no 

discernimento do verdadeiro & do falso»33, esta Lógica não se deteve nos aspectos formais da 

formação dos juízos e acrescentou uma série de reflexões de outras disciplinas que lhe deram 

um conteúdo pedagógico e formativo necessário para a descoberta da verdade material em 

todos os assuntos34. Esta intenção é corroborada nas primeiras linhas do texto propriamente 

dito, onde os autores apresentam a obra e a sua estrutura em quatro partes, correspondentes às 

quatro operações essenciais do espírito: 

 

“A Lógica é a arte de bem orientar a nossa razão no conhecimento das coisas, tanto 

para assim nos instruirmos, como para assim instruir os outros. 

E essa arte consiste nas reflexões que os homens fizeram sobre as quatro principais 

operações do espírito, conceber, julgar, raciocinar, & ordenar.”35 

 

 Ora, sendo a primeira parte da Lógica dedicada à primeira operação do espírito que é a 

de conceber e sendo esta definida pelos autores como “a simples visão que temos das coisas 

que se apresentam ao nosso espírito”, explicando ainda que «a forma pela qual nós (nos) 

representamos essas coisas, denomina-se ideia»36, apercebemo-nos que toda a primeira parte 

desta obra será uma longa reflexão sobre as ideias, no espírito da doutrina epistemológica 

cartesiana. Ficamos ainda a saber que é a ideia o dispositivo encontrado – por Descartes - para 

relacionar o espírito, o “nosso”, o de cada um de nós – a nossa substância pensante -, com as 

                                                
32 «Ainsi la principale application qu’on devroit avoir, seroit de former son jugement & de le rendre aussi exact 
qu’il le peut être, & c’est à quoi devroit tendre la plus grande partie de nos études. », retirado do Primeiro 
Discurso, Arnaud & Nicole, op. cit., p. 15. Os autores seguem aqui as Regras para a direcção do espírito de 
Descartes: «Studiorum finis debet ingenii directio ad solida et vera, de iis omnibus quae occurrunt, proferenda 
judicia», A.T., X, p. 359, citada na nota 6 desta edição crítica de Clair e Girbal, p. 366. 
33 «Il n’y a rien de plus estimable que le bon sens & la justesse de l’esprit dans le discernement du vrai & du 
faux.», 1º Discurso, ibidem. 
34 É no “Segundo Discurso, contendo a resposta às principais que se fizeram contra esta Lógica” que os autores 
defendem a inclusão dessas outras matérias “da Retórica, da Moral, da Física, da Metafísica e da Geometria”: 
«Pour rendre ce mélange plus utile, on n’a pas emprunté au hazard des exemples de ces sciences; mais on en a 
choisi les points les plus importants, & qui pouvoient le plus servir de regles & de principes pour trouver la 
vérité dans les autres matieres que l’on n’a pas pu traiter», op. cit., p. 29. 
35 «La Logique est l’art de bien conduire sa raison dans la connoissance des choses, tant pour s’en instruire soi-
même, que pour en instruire les autres. 
Cet art consiste dans les reflexions que les hommes ont faites sur les quatre principales operations de leur esprit, 
concevoir, juger, raisoner, & ordonner.», op. cit. p. 37. Este plano geral da obra começava a ser relativamente 
comum na década de 60 do século XVII, tendo tido como precedências a Dialectique (1555) de Pierre Ramus e a 
Institutio Logica (1658) de Gassendi. 
Veja-se a tradução da introdução à Lógica no anexo T1.I. 
36 «On appelle concevoir la simple vûe que nous avons des choses qui se présentent à notre esprit (…) Et la 
forme par laquelle nous nous représentons ces choses, s’appelle idée.», Idem, ibidem. 
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coisas exteriores, com o mundo – «um sol, uma terra, uma árvore» -, mas também com 

entidades abstractas – «um círculo, um quadrado» – ou com a nossa própria consciência e 

essência – «o pensamento, o ser»37 - através, precisamente, desse movimento (para já, 

digamos que é) cognitivo da representação. O início da primeira parte «contendo as reflexões 

sobre as ideias, ou sobre a primeira acção do espírito, a que se chama conceber» não podia 

deixar mais clara a importância desse dispositivo e do seu respectivo estudo: 

 

“Como não podemos ter nenhum conhecimento do que está fora de nós senão pelo 

intermédio das ideias que estão em nós, as reflexões que podemos fazer sobre as 

nossas ideias são talvez aquilo que de mais importante há na Lógica, porque é o 

fundamento de tudo o resto.”38 

 

 Esta primeira parte da Lógica seria assim - correndo o risco de um certo anacronismo - 

uma “ideologia”, no sentido inaugural fixado por Destutt de Tracy, em 1801-05, nos seus 

Éléments d’idéologie, ou seja, um discurso genético e puro sobre as nossas ideias, a sua 

natureza, origem, tipos e interacção: uma “lógica das ideias”39. E tendo em conta que nada 

podemos conhecer – «do que está fora de nós» e, como veremos, também do que está em nós 

– senão pelo “intermédio das ideias”, as quais, como já se antevê, são por natureza a 

modalidade representativa do espírito, não haverá conhecimento sem esse mecanismo da 

representação, o qual determinará toda a teoria do conhecimento cartesiana. Pelo que não será 

excessivo falar, também num sentido mais moderno, de uma ideologia cartesiana da 

representação, nessa medida em que dominou as soluções destes autores, adeptos de 

Descartes, para os seus problemas filosóficos40. 

 

                                                
37 «…comme lorsque nous nous représentons un soleil, une terre, un arbre, un rond, un quarré, la pensée, 
l’être…», ibidem. 
38 «Comme nous ne pouvons avoir aucune connoissance de ce qui est hors de nous que par l’entremise des idées 
qui sont en nous, les reflexions que l’on peut faire sur nos idées, sont peut-être ce qu’il y a de plus important 
dans la Logique, parce que c’est le fondement de tout le reste.», op. cit., p. 39. 
39 Estudos recentes começam a abordar esta transformação psicologizante nos tratados de lógica do século XVII, 
denominando-a como “Nova Lógica” – por oposição à lógica aristotélica, centrada na dimensão discursiva do 
pensamento - ou “Lógica das Ideias”. Veja-se, por exemplo, Schuurman, Paul, Ideas, Mental Faculties and 
Method – The Logic of Ideas of Descartes and Locke and its reception in the Dutch Republic, 1630-1750, 
Studies in Intellectual History, Brill, Leiden-Boston, 2004, nomeadamente, as pp. 34-43, onde aborda aquilo a 
que ele chama de “lógica híbrida” de Antoine Arnauld e Pierre Nicole. 
40 Cf. o que diz Louis Marin, sobre uma ‘crítica da ideologia da representação’ feita por Pascal, em La Critique 
du Discours, op. cit., pp. 21, 205 e ss. 
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Um termo equívoco 

 

 A palavra ideia é e foi, porém, uma fonte de problemas desde que Descartes decidiu 

usá-la nas suas Meditationes de Prima Philosophia (1641). Desde logo, pela sua equivocidade 

etimológica (nomeadamente, a sua tradução latina, demasiado rápida, por imago41) e pelo seu 

uso anterior. No seu uso medieval a palavra ideia era reservada para uma forma ou, num 

sentido augustiniano, um conceito arquetípico no espírito de Deus42. Descartes revela não só 

conhecer este uso, como denuncia a sua inspiração augustiniana neste ponto, ao responder às 

objecções feitas por Thomas Hobbes (as Terceiras) às suas Meditações: «eu servi-me deste 

nome [ideia], porque ele era já comummente aceite pelos filósofos, para significar as formas 

das concepções do entendimento divino, ainda que não reconheçamos em Deus qualquer 

fantasia ou imaginação corpórea»43. Esta reserva é feita efectivamente contra a concepção 

sensualista e corpuscular das ideias de Hobbes que as concebe como «imagens das coisas 

materiais pintadas na fantasia corpórea»44. Uma das preocupações de Descartes e de Arnauld 

– como veremos no texto da própria Lógica daqui a pouco - seria esta necessidade de afastar a 

confusão das ideias com esta origem sensista, onde elas seriam compreendidas pela 
                                                
41 Ειδος designava, em grego, o aspecto exterior ou a forma própria de uma coisa, a espécie, a forma no espírito, 
ideia. Mas a sua proximidade semântica com είδολον, que significava efectivamente simulacro, fantasma, 
imagem reflectida, retrato, mas também imagem concebida no espírito, terá feito associar-lhe facilmente imago, 
para a traduzir. Cf. Bailly, A., Le Grand Bailly – Dictionnaire Grec Français, ed. rev. L. Séchan et P. 
Chantraine, Hachette, Paris, 2000, pp. 584-585. 
42 Pergunta São Tomás de Aquino na Summa Theologiae, 1, XV, 1 «Utrum ideae sint» e responde «Necesse est 
ponere in mente divina ideas». Cf. Kneale, William e Kneale, Martha, O Desenvolvimento da Lógica, trad. M. 
S. Lourenço, 3º edição, Serviço de Educação – Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1991 [1ª ed. inglesa, 
Clarendon Press Oxford, 1962], p. 315. De certa forma, a “idée” cartesiana veio ocupar na teoria do 
conhecimento o lugar que a “species” ou a “intentio” ocupavam durante a Idade Média. Para uma breve síntese 
da concepção aristotélica da “species” na escolástica tardia, veja-se Hatfield, G., “The Cognitive Faculties”, in 
The Cambridge History of Seventeenth-Century Philosophy - Volume II, ed. by Daniel Garber and Michael 
Ayers, Cambridge University Press, Cambridge - New York – Melbourne, 1998, em especial, pp. 954-961. 
43 «…et je me suis servi de ce nom, parce qu’il était déjà communément reçu par les philosophes, pour signifier 
les formes des conceptions de l’entendement divin, encore que nous ne reconnaissions en Dieu aucune fantaisie 
ou imagination corporelle» (A.T. ix, p.141), in Descartes, René, Méditations Métaphysiques: objections et 
réponses suivies de quatre lettres, [ed. bilingue] chronologie, présentation et bibliographie de Michelle et Jean-
Marie Beyssade, GF Flammarion, Paris, 1992 [1ºed. Garnier-Flammarion, 1979], p. 305. As Meditações foram 
originalmente escritas em latim (1641), mas logo, em 1647, foram editadas em francês, com o propósito de se 
tornarem mais acessíveis a um maior número de leitores e não apenas a um ciclo restrito de académicos. A 
tradução do texto propriamente dito das Meditações foi feita pelo Duc de Luynes, um nobre erudito, muito 
próximo dos “senhores” de Port-Royal, para cujo filho (o futuro Duc de Chevreuse) terá sido escrito inicialmente 
o manual, denominado La Logique ou L’Art de Penser, que aqui nos ocupa. As objecções e as respectivas 
respostas foram também inicialmente redigidas em latim, mas quando se publicaram, juntamente com a tradução 
francesa de 1647, fora Claude Clerselier, a pedido do próprio Descartes, quem as havia já traduzido também para 
a língua vulgar, de modo a que pudessem esclarecer os leitores do grande público das Meditações. Cf. também a 
edição de referência: Oeuvres de Descartes – IX Méditations et Principes (traduction française), publiées par 
Charles Adam & Paul Tannery, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1996, p. 141. 
44 «Par le nom d’idée, il veut seulement qu’on entende ici les images des choses matérielles dépeintes en la 
fantaisie corporelle», op. cit., p. 304. 
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concepção de uma imagem das coisas captada pelos sentidos. Mas foi o próprio filósofo das 

Meditações a contribuir para a confusão quando disse na Terceira: 

 

“Entre os meus pensamentos, alguns são como imagens das coisas, e é apenas a estas 

que convém propriamente o nome de ideia: como quando eu (me) represento um 

homem, ou uma quimera, ou o céu, ou um anjo, ou o próprio Deus. Outros, para além 

disto, têm algumas formas diferentes: como quando eu quero, quando temo, quando 

afirmo ou quando nego, concebo então qualquer coisa como o sujeito da acção do meu 

espírito, mas acrescento também qualquer outra coisa por esta acção à ideia que tenho 

dessa coisa; e deste género de pensamentos, uns são chamados vontades ou afecções, e 

os outros juízos.”45 

 

 Parecia, no entanto, querer aqui distinguir dois sentidos da palavra “ideia”: um mais 

restrito, onde sucumbiu à tentação da metáfora da “imagem” e a que fez corresponder os 

estados propriamente representativos da mente – representações de coisas exteriores (ideias 

adventícias), mas também de coisas imaginadas (ideias fictícias) e de coisas abstractas que o 

espírito intui por si mesmo por ter essa capacidade (ideias inatas) -; um outro mais alargado 

onde se incluem não só estas, mas ainda outros estados da consciência, afectos ou actos 

volitivos46. Mas também deu a entender neste parágrafo que, no fundo, são ideias todas as 

modificações da alma de que estamos conscientes, na medida em que, a ideia é «a forma de 

cada um dos nossos pensamentos, pela percepção imediata da qual nós temos consciência 

desses mesmos pensamentos»47, como esclarece nas respostas às Segundas Objecções do seu 

amigo P. Mersenne. Este aspecto formal das ideias, ao qual Arnauld fará mais tarde 

expressamente corresponder a percepção, tem, ainda, como reverso o seu conteúdo objectivo, 

ou seja, a coisa representada pela operação do espírito. Mas se Descartes tentou esclarecer 

esta ambiguidade de que estava consciente, antecipando as objecções que iriam surgir, logo 
                                                
45 «Entre mes pensées, quelques-unes sont comme les images des choses, et c’est à celles-là seules que convient 
proprement le nom d’idée : comme lorsque je me représente un homme, ou une chimère, ou le ciel, ou un ange, 
ou Dieu même. D’autres, outre cela, ont quelques autres formes : comme, lorsque je veux, que je crains, que 
j’affirme ou que je nie, je conçois bien alors quelque chose comme le sujet de l’action de mon esprit, mais 
j’ajoute aussi quelque autre chose par cette action à l’idée que j’ai de cette chose-là ; et de ce genre de pensées, 
les unes sont appelées volontés ou affections, et les autres jugements.» (AT ix, 29), op. cit., p. 99. 
46 É este o entendimento de Steven M. Nadler, no artigo “The Doctrine of Ideas”, in The Blackwell Guide to 
Descartes’ Meditations, edited by Stephen Gaukroger, Blackwell Publishing, Malden-Oxford-Victoria, 2006, p. 
87. 
47 «Par le nom d’idée, j’entends cette forme de chacune de nos pensées, par la perception immédiate de laquelle 
nous avons connaissance de ces mêmes pensées.» (AT, ix, 124), Descartes, op. cit., p. 285. 
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no prefácio à obra - «…nesta palavra ideia há um equívoco: pois pode ser tomada 

materialmente como uma operação do meu entendimento (…); ou pode ser tomada 

objectivamente pela coisa que está representada por essa operação»48 (sublinhado nosso) – 

acabou por confundir ainda mais e teve de reconsiderar a terminologia na sua resposta a 

Mersenne, onde distinguia a realidade formal da realidade objectiva das ideias49. 

Ao mesmo tempo que se publicava a 5ª edição da Logique ou L’Art de Penser, em 

1683, Antoine Arnauld redigia um tratado sobre as ideias, no qual se opunha à interpretação 

que delas fez Nicolas Malebranche - um oratoriano, que havia sido amigo do teólogo 

jansenista, e também um cartesiano e augustiniano assumido -, na sua obra La Recherche de 

la Vérité (1674), onde tentou conciliar a sua visão teológica do mundo com a filosofia de 

Descartes. O génio filosófico do Père Malebranche levou-a, porém, mais longe do que 

Descartes alguma vez teria pretendido e a sua interpretação das ideias fez com que as tivesse 

tomado como “seres representativos” que permitiam ao espírito dos homens “ver” através da 

mente de Deus. Numa primeira leitura, e de um modo simplista – que desenvolveremos na 

secção 4 deste capítulo -, a teoria de Malebranche implicava que as ideias fossem “seres” 

inteligíveis e eternos que existiam apenas na mente de Deus e a que teríamos, graças à 

vontade divina, acesso perceptivo imediato – eram aliás os únicos objectos da nossa 

percepção - de um modo que garantia a verdade e a eficácia dos nossos juízos sobre o mundo 

exterior, já que este era representado por essas ideias. O que salta à vista é a relação indirecta 

e mediata com o mundo que esta teoria postulava, pois que tais “seres” não coincidiam com a 

mente finita de cada um dos mortais, nem com os objectos do mundo exterior, antes existiam, 

entre o espírito e o mundo, apenas na mente divina. O artificialismo e as fragilidades lógicas 

desta posição “representacionista”50 – ao que acresciam as equivocidades da palavra ideia que 

o próprio texto da Recherche também continha - ofereceram a Arnauld muitos motivos de 

irritação e muitos argumentos para tentar salvar a ortodoxia do cartesianismo. 

A verdade porém é que, como já vimos, a escolha do termo implicou dificuldades para 

o próprio Descartes, que, umas vezes, dava a entender que as ideias eram como imagens - 

quae ideas sive imagines (3ª Meditação, AT, vii, 40) – dando azo à interpretação das ideias 

                                                
48 «…dans ce mot d’idée il y a ici de l’équivoque: car, ou il peut être pris matériellement pour une opération de 
mon entendement (…) ; ou il peut être pris objectivement pour la chose qui est représentée par cette opération» 
(AT, vii, 8), op. cit., p. 42. 
49 Cf. «III. Par la réalité objective d’une idée, j’entends l’entité ou l’être de la chose représentée par l’idée, en 
tant que cette entité est dans l’idée…», (AT, ix, 124), op. cit., p. 286. 
50 Steven M. Nadler em Arnauld and The Cartesian Philosophy of Ideas, Studies in intellectual history and the 
history of philosophy, Manchester University Press, Manchester, 1989, por exemplo, nas páginas 72 e ss, usa a 
expressão - representacionalism – para caracterizar a posição de Malebranche face ao problema da percepção. 
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como objectos representativos, e, outras vezes, afirmava serem «a forma de cada um dos 

nossos pensamentos» – forma cogitationis (Resposta às Segundas Objecções, AT, vii, 160) – 

ou ainda, «tudo o que é a forma de qualquer percepção» – forma perceptionis (Respostas às 

Terceiras Objecções, AT, vii, 188) -, proporcionando uma interpretação da ideia como acto 

de representação. Malebranche terá escolhido uma teoria da ideia como objecto 

representativo, mas conferiu-lhe um estatuto ontológico especial, entre a mente perceptiva e o 

objecto de percepção (o representado)51. Arnauld, convicto de que Descartes não queria 

postular tais entidades fora da mente, mas antes considerar as ideias como modalidades 

representativas da própria res cogitans, como formas do pensamento, optou por uma teoria da 

ideia enquanto acto de representação52. No seu tratado de 1683, Des Vrayes et des Fausses 

Idées, o teólogo de Port-Royal tentou dar uma solução para a aparente ambiguidade iniciada 

por Descartes : 

 

“6. Eu disse que tomava como uma mesma coisa a percepção e a Ideia. Mas é preciso 

notar que esta coisa [a ideia], ainda que única, tem duas relações: uma com a alma que 

ela modifica e a outra com a coisa percebida, enquanto ela está objectivamente na 

alma; e que a palavra percepção designa mais directamente a primeira relação, e a 

ideia, a última. Assim, a percepção de um quadrado designa mais directamente a 

minha alma, enquanto percebe um quadrado: e a ideia de um quadrado designa mais 

directamente o quadrado, enquanto ele está objectivamente no meu espírito. Esta nota 

é muito importante para resolver muitas dificuldades que simplesmente se fundam no 

facto de não se compreender suficientemente que não se trata de duas entidades 

diferentes, mas de uma mesma modificação da nossa alma, a qual encerra 

essencialmente estas duas relações: pois que não posso ter qualquer percepção que não 

seja simultaneamente a percepção do meu espírito, enquanto percebe, e a percepção de 

alguma coisa, enquanto percebida, e que, ao mesmo tempo, nada possa estar 

                                                
51 Nadler considera que também Locke teria concebido a ideia como objecto representativo: “…that term [idea] 
… serves best to stand for whatever is the object of the understanding when a man thinks” (Essay on Human 
Understanding, I, I, 8, citado em Nadler, op. cit., p. 4). Porém, ao contrário de Malebranche, este objecto seria 
propriedade da mente humana. 
52 Também Espinosa recusaria a “ideia” entendida enquanto “qualquer coisa de mudo como uma pintura num 
quadro”, antes deve entender-se que é “um modo de pensar, a saber, o próprio acto de compreender (ipsum 
intellegere)” (Ética, II, 43, escólio), também citado por Nadler, op. cit., p. 5; sublinhado nosso. 
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objectivamente no meu espírito (aquilo a que eu chamo Ideia) que o meu espírito não 

perceba.”53 

 

 Para Arnauld, portanto, a ideia é ao mesmo tempo uma percepção e a própria coisa 

enquanto ela está objectivamente presente no espírito, ou seja, enquanto a coisa está 

representada no pensamento. Mas esta distinção não é senão aquela que correspondia, já em 

Descartes, à dupla realidade – formal e objectiva - da ideia. Foi, no entanto, o contexto de 

polémica da nota arnaldina que justificou a necessidade de falar em percepção e ideia – em 

sentido estrito - como sendo os dois aspectos da sua realidade, contra a separação criada por 

Malebranche entre as ideias e a mente que as percepciona. A este debate teremos de voltar 

mais adiante para distinguir as diferentes maneiras de compreender a representatividade das 

ideias nestes dois cartesianos. De momento, voltemos à Lógica de Port-Royal. 

 

Que uma ideia não é uma imagem 

 

 Para os autores da Lógica, não obstante o que acabámos de ver, a palavra ideia é 

daquelas que são tão claras e simples que não podem ser explicadas por outras54. Porém, esta 

declaração enfática não evitou que ocupassem o resto do capítulo I, “Das Ideias segundo a sua 

natureza & a sua origem”, a tentar afastar a “falsa inteligência” que se pudesse dar àquela 

designação, nomeadamente, a que resultava da interpretação restritiva da ideia como uma 

imagem das coisas pintada no cérebro. E os inimigos na mira dos port-royalistas eram fáceis 

de identificar, pois tratava-se, precisamente, dos autores das Terceiras e Quintas Objecções às 

Meditações cartesianas, respectivamente, Thomas Hobbes e Pierre Gassendi, cujo 

                                                
53 «6. J’ay dit que je prenois pour la même chose la perception et l’Idée. Il faut neanmoins remarquer que cette 
chose, quoy qu’unique, a deux rapports : l’un à l’âme qu’elle modifie : l’autre à la chose apperçue, en tant 
qu’elle est objectivement dans l’ame : et que le mot de perception marque plus directement le premier rapport, et 
celuy d’idée le premier. Ainsi la perception d’un quarré marque plus directement mon ame comme appercevant 
un quarré : et l’idée d’un quarré marque plus directement le quarré en tant qu’il est objectivement dans mon 
esprit. Cette remarque est très-importante pour resoudre beaucoup de difficultez, qui ne sont fondées que sur ce 
qu’on ne comprend pas assez que ce ne sont point deux entitez differentes, mais une même modification de 
nostre ame, qui enferme essentiellement ces deux rapports, puisque je ne puis avoir de perception, qui ne soit 
tout ensemble la perception de mon esprit comme appercevant, et la perception de quelque chose comme 
apperçue, et que rien aussi ne peut estre objectivement dans mon esprit (qui est ce que j’appelle Idée) que mon 
esprit ne l’apperçoive.» Arnauld, Antoine, Des Vrayes et Des Fausses Idées, contre ce qu’enseigne l’auteur de 
La Recherche de La Vérité, Corpus des Œuvres de Philosophie en Langue Française, Librairie Arthème Fayard, 
Paris, 1986, pp. 44-45. 
54 Cf. Arnauld/Nicole, Lógica, op. cit., Iª parte, cap. 1, p. 39. 
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materialismo e epicurismo de tendência libertina haviam sido eleitos como falsidades 

filosóficas a combater pelo movimento jansenista, já que punham em perigo a sua concepção 

teológica do mundo. Não é pois de estranhar que tenham começado logo por invocar a 

autoridade de Santo Agostinho, contra a insistente tentação sensualista em que todos os 

homens incorrem desde o pecado original. De facto, segundo o bispo de Hipona, o homem – 

essencialmente, espírito - teria ficado, desde a queda adâmica, prisioneiro da carne e escravo 

dos sentidos55, separado da Verdade pela sua condição terrena e corpórea, possuindo uma 

razão obnubilada pela vã glória e o orgulho. Habituado a considerar as coisas corpóreas pelas 

imagens que lhe chegam ao cérebro por intermédio dos sentidos, o homem esquece-se que na 

sua pureza originária é espírito, pensamento puro, e acaba, então, por confundir o imaginar 

com o conceber56. A dependência do corpo e dos sentidos tornou difícil o desprendimento em 

relação a esta dependência terrena, pelo que, só pela conversão interior, pelo recolhimento 

sobre si próprio, cada um poderá reencontrar essa natureza espiritual perdida, cuja essência é 

pensar. 

Ora, mostram os autores da Lógica, no encalço de Descartes, que podemos assim 

conceber muitas ideias que não podemos imaginar de forma distinta, ainda que o nosso 

primeiro instinto possa mesmo ser esse. No caso das figuras geométricas – exemplo que 

retiram da Quinta Meditação (AT, ix, 51-55) mas que também poderia ter sido inspirado 

pelos Solilóquios do próprio Santo Agostinho57-: se queremos conceber um triângulo, 

podemos imediatamente representar no nosso espírito uma imagem de uma figura com três 

lados e três ângulos, ainda que, na verdade, não possamos encontrar no mundo exterior uma 

tal figura senão abstraindo as formas dos objectos. Porém, se quisermos conceber uma figura 

de mil lados, só de modo confuso poderemos imaginá-la, já que não seria muito diferente, na 

nossa imaginação, de uma outra com dez mil lados, apesar de, pela razão, podermos derivar 

propriedades diferentes de cada um desses polígonos58. Outras ideias há, ainda, que nem 

sequer podem ser imaginadas de maneira confusa, como sejam a do próprio pensamento ou de 

operações lógicas como afirmar e negar – ou, como dizem Arnauld e Nicole, do “sim” e do 

“não”. Quando alguém, por exemplo, afirma que a terra é redonda, “pinta” no cérebro as 
                                                
55 Cf., por exemplo, De Civitas Dei, Livros XIII-XIV ou De Genesi ad Litteram, Liv. XII, cap. XXVI. 
56 Cf. Arnauld & Nicole, op. cit., p. 40. E, Santo Agostinho, De Genesi ad Litteram, Liv. X, Cap. XXIV. 
57 Nas Quartas Objecções feitas pelo próprio Arnauld, este elogia a distinção cartesiana “entre a imaginação e o 
pensamento ou inteligência”, alegando que essa havia sido sempre a sua opinião, já que – parafraseamos - são 
muito mais certas as coisas que concebemos pela razão do que as apercebidas pelos sentidos e invoca a 
autoridade de Santo Agostinho a este propósito, citando depois o exemplo do cap. 4 do 1º livro dos Solilóquios. 
Cf. AT, ix, 160, op. cit., pp. 329-330. 
58 Cf. Os exemplos do quiliágono e do miriágono apareciam já em Descartes, 6ª Meditação (AT, ix, 57), op. cit., 
p. 175; e Arnauld & Nicole, op. cit., p. 40. 
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mesmas imagens de “terra” e de “redondo” do que o outro alguém que nega essa afirmação e, 

no entanto, cada um concebe uma ideia diferente, pois um junta-lhe a afirmação, a qual não 

corresponde a nenhuma imagem, e o outro a ideia negativa que, por maioria de razão, carece 

de qualquer imagem59.   

 A este propósito, os autores da Arte de Pensar introduzem na discussão a questão 

linguística, a qual será desenvolvida mais especificamente, uns capítulos mais à frente, no 

âmbito de uma “teoria do signo representativo” – para usar a expressão de Louis Marin60 - 

mas que, de certo modo está presente em toda a Lógica. Porque a compreensão da relação 

entre o pensamento e a linguagem (as palavras) e, também, das palavras com os sons e com os 

caracteres que as exprimem, será fundamental para se entender o alcance desta ideologia da 

representação. No entanto, neste ponto da argumentação, contra a interpretação materialista 

das ideias, a introdução da questão serve sobretudo para afirmar a realidade das ideias que 

subjazem às palavras que utilizamos para as exprimir, ou seja, para afirmar a existência de um 

sentido que subjaz ao discurso, independentemente dos sons e dos caracteres que usamos para 

o exteriorizar. Isto, com o propósito de refutar a negação da ideia de Deus e a concepção 

nominalista e convencionalista da linguagem feita por esse “Anglois” – Thomas Hobbes - 

que, nas objecções que fez às Meditações de Descartes e que são aqui citadas pelos autores da 

Lógica, especulou do seguinte modo: 

 

“Que diremos nós agora se o raciocínio não for, talvez, senão um agregado e um 

encadeamento de nomes ligados pela palavra é? De onde se seguiria que, pela razão, 

nós nada podemos concluir no tocante à natureza das coisas, mas somente naquilo que 

toca às suas denominações, ou seja, por ela, nós vemos simplesmente se agregamos 

bem ou mal os nomes das coisas, segundo as convenções que fizemos pela nossa 

fantasia em relação às suas significações. Se isto for assim, como talvez seja, o 

raciocínio dependerá dos nomes, os nomes da imaginação, e a imaginação talvez (e 

isto é segundo o meu próprio sentimento) do movimento dos órgãos corpóreos; e 

assim, o espírito não será outra coisa senão um movimento em certas partes do corpo 

orgânico.”61 

                                                
59 Cf. op. cit., p. 41. 
60 Por exemplo em, Marin, Louis, «Signe et Représentation : Philippe de Champaigne et Port-Royal», in 
Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, Année 1970, Volume 25, Nº1, p. 28. 
61 «Que dirons-nous maintenant, si peut-être le raisonnement n’est rien autre chose qu’un assemblage et 
enchaînement de noms par ce mot est ? D’où il s’ensuivrait que, par la raison, nous ne concluons rien du tout 
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 Recusando distinguir a ideia de uma imagem chegada ao cérebro através dos sentidos, 

Hobbes não admite outra origem para as ideias, senão a que resulta da experiência empírica. E 

com a sua hipótese – que Arnauld e Nicole, condescendentemente, julgam ser afastada do 

verdadeiro sentimento do autor inglês - compromete a realidade dessas essências espirituais, 

sem correspondência no mundo exterior, que são as ideias claras e distintas, tão necessárias à 

epistemologia cartesiana – e, em última instância, tal concepção “arruína a imortalidade da 

alma”62 -, ao mesmo tempo que reduz o pensamento puro a uma estrutura linguística 

estritamente nominal e arbitrária. Ora, os lógicos de Port-Royal consideram haver, desde logo, 

um equívoco quanto se fala em arbitrariedade da linguagem, pois confunde-se a origem 

convencional dos signos linguísticos – sons e caracteres – que cada povo usa para comunicar, 

e em relação à qual concordam, com a arbitrariedade da significação das palavras, a qual 

evidentemente repudiam. Reduzem ao absurdo aquela tese, argumentando que não teria 

sentido achar que povos que falam línguas diferentes - os “árabes” e os “franceses”63 - não 

pudessem discutir os seus juízos e argumentos só porque convencionaram atribuir sons 

diferentes às mesmas significações, ou seja, que apesar de terem as mesmas ideias – de sol, de 

cão ou de triângulo – e de as exprimirem com palavras diferentes, não pudessem comunicar 

os seus pensamentos de forma sensata. Reforçam o argumento com um exemplo retirado da 

construção mecânica de um moinho que mostra a objectividade e eficácia das ideias – 

nomeadamente, a redondez e o quadrado - que permitiram construí-lo infalivelmente, 

mostrando assim que elas não derivam de qualquer arbitrariedade nominalista mas que 

contêm e transmitem, de facto, um conhecimento das coisas da natureza. No fundo, os lógicos 

jansenistas pretendiam com isto mostrar, na esteira de Descartes (ainda que este não o tenha 

desenvolvido), que a linguagem não só não é uma mera combinatória64 de signos arbitrários, 

que não nos garante a veracidade dos juízos e raciocínios feitos a partir dela ou, se quisermos, 

que garante, meramente, uma verdade relativa dentro de regras convencionadas, como, bem 

pelo contrário, ela tem um substrato semântico que nos garante a objectividade e verdade do 
                                                                                                                                                   
touchant la nature des choses, mais seulement touchant leurs appellations, c’est-à-dire, par elle, nous voyons 
simplement si nous assemblons bien ou mal les noms des choses, selon les conventions que nous avons faites à 
notre fantaisie touchant leurs significations. Si cela est ainsi, comme il peut être, le raisonnement dépendra des 
noms, les noms de l’imagination, et l’imagination peut-être (et ceci selon mon sentiment) du mouvement des 
organes corporels ; et ainsi l’esprit ne sera rien autre chose qu’un mouvement en certaines parties du corps 
organique.» (AT, ix, 138), op. cit., p. 302 ; cf. também Arnauld & Nicole, op. cit., p. 42, onde este texto é citado 
substituindo espírito por “alma” que traduz a palavra mens, usada por Hobbes no original latino das objecções. 
62 Cf. Arnauld/Nicole, op. cit., p. 42. 
63 Cf. ibidem, p. 43. 
64 O facto de Hobbes ter denominado a primeira parte do seu tratado De Corpore (1655), Computatio sive 
Logica, é só por si revelador desta concepção do pensamento como cálculo ou combinatória. 
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juízo, o qual é precisamente garantido pela realidade das nossas ideias claras e distintas: no 

limite, a ideia de Deus. Mais do que isso, e refutando ainda a opinião do autor das Quintas 

Objecções, o “epicurista” Gassendi65, a existência de ideias que não provêm, nem directa nem 

indirectamente, dos sentidos e que não podem ser imaginadas, mas tão só concebidas ou 

intuídas – seja a ideia de ser (existir) e a ideia de pensar, que permitiram a intuição do cogito 

no “penso, logo existo”: a primeira de todas as evidências; seja a ideia de Deus, cujos 

atributos divinos, que racionalmente podemos conhecer, não são consistentes com a imagem 

de um “velho venerável” – prova que há ideias inatas. E vão mais longe: pois, não só estas 

existem, como nenhuma ideia pode provir dos sentidos senão “por ocasião”, pois “os 

movimentos que se produzem no cérebro”, por estímulo sensitivo, “dão ocasião à alma para 

formar diversas ideias que de outro modo não se formariam”, ainda que tais ideias em pouco 

ou nada já se assemelhem ao que foi percebido pelos sentidos66. 

 

 O que pode concluir-se, pois, deste primeiro capítulo da Lógica de Port-Royal é que a 

palavra ideia é tudo menos “clara e simples” e que as ambiguidades e inconsistências com que 

se deparou Descartes e os seus “objectores” estavam longe de ficar dirimidas67, apesar do 

professo optimismo destes autores militantes. Arnauld, porém, cujo principal compromisso 

foi, sempre e sobretudo, com a verdade, e que, fiel ao seu cartesianismo “ortodoxo”, nunca se 

desviou dos princípios racionais da clareza e distinção, em matérias filosóficas, não deixaria 

de tentar esclarecer o significado dessa palavra tão fundamental quanto problemática. 

Resumindo, entretanto, o consenso mínimo à volta do termo “ideia”, podemos ver que, seja 

ela considerada um objecto – uma imagem, uma representação ou um ser inteligível na mente 

de Deus - ou um acto - uma operação do espírito, uma percepção, uma forma do pensamento -

, ela representa. A ideia é representação. Ela apresenta ao espírito o conteúdo perceptivo ou 

inteligível de um objecto exterior. A ideia está, pois, para o espírito, no lugar da coisa: 

                                                
65 Pierre Gassendi não só foi o autor das quintas objecções como escrevera em 1644 uma obra inteira, a 
Disquisitio Metaphysica, onde as retomou e aumentou com réplicas às respostas de Descartes. A opinião a que se 
referem os autores da Lógica é a famosa máxima empirista, «Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in 
sensu», a qual pode ser encontrada nas obras de Gassendi, mas que era já comum, na sua versão latina, desde a 
escolástica medieval. Mais especificamente, citam a frase com que Gassendi inaugurou a sua Institutio Logica 
(1658), «Omnis idea orsum ducit a sensibus» (Toda a ideia retira a sua origem dos sentidos). Cf. op. cit., p. 44. 
66 Cf. Idem, ibidem, p. 46. 
67 Note-se, por exemplo, ainda, em 1690, o embaraço de Locke, na adopção do termo: «What ‘Idea’ stands for: 
Thus much I thought necessary to say concerning the occasion of this Inquiry into human Understanding. But, 
before, I proceed on to what I have thought on this subject, I must here in the entrance beg pardon of my reader 
for the frequent use of the word idea, which he will find in the following treatise. (…) I have used it to express 
whatever is meant by phantasm, notion, species, or whatever it is which the mind can be employed about in 
thinking; and I could not avoid frequently using it.» (Essay concerning Human Understanding, I, i, 8). 
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substitui-a. Ou, dito de outro modo, a coisa está, pela ideia, representada – ou “por 

representação” – (objectivamente) no espírito. E é o que Descartes entendia sobre a realidade 

objectiva da ideia (Respostas às 2as Objecções, definição III, AT, ix, 124)68, e que Arnauld 

confirmou na sua interpretação (VFI, cap. V, def. 6)69, que nos permite dizê-lo tão 

explicitamente. Nesta perspectiva, pode dizer-se que a ideia, nessa medida em que é 

representação, opera uma síntese entre o sujeito cognoscente e o seu objecto. Mas também, 

pelo outro aspecto da ideia, o formal, podemos aperceber-nos de algo mais interessante para 

compreender as características desta representação. É que, pela percepção imediata da forma 

de cada um dos actos do pensamento – a que se chama ideia -, tomo conhecimento desses 

mesmos pensamentos, e é por isso que “nada posso exprimir pelas palavras, quando ouço 

aquilo que digo, que disso mesmo não seja certo que tenha em mim a ideia da coisa que é 

significada pelas minhas palavras”70 (Descartes, def. II, AT, ix, 124), nesse movimento de 

reflexão que caracteriza a dinâmica das meditações cartesianas, mas também, a própria 

representatividade. Ou seja, pela ideia, o pensamento representa-se a si mesmo representando. 

O espírito toma consciência de si, “pois que não posso ter qualquer percepção que não seja 

simultaneamente a percepção do meu espírito” - dizia Arnauld naquela mesma definição 6 das 

VFI. A ideia é imediatamente consciência, ela reflecte a consciência sobre si mesma enquanto 

a actualiza, como apercepção71. Esta característica da reflexividade ficará, porém, ainda mais 

clara, quando virmos a dimensão representativa dos signos na perspectiva de Port-Royal. 

 Antes de continuar, podemos, ainda, antever, pelo que foi dito sobre a natureza e a 

origem das ideias – e, sobretudo, pelo caso extremo, da posição “representacionista” de 

Malebranche -, as consequências (ainda que, por vezes, o sentido da relação entre causa e 

efeito apareça invertido) que esta epistemologia “ideológica” teria nas atitudes morais e 

religiosas perante o mundo sensível, os corpos e as suas imagens, já que implicava uma 

grande desconfiança ontológica e um cepticismo gnoseológico que, de metódico, se podia, 

                                                
68 Vide supra n. 19. 
69 Vide supra n. 23. VFI será doravante a abreviatura de Des Vrayes et Des Fausses Idées. 
70 «En telle sorte que je ne puis rien exprimer par des paroles, lorsque j’entends ce que je dis, que de cela même 
il ne soit certain que j’ai en moi l’idée de la chose qui est signifiée par mes paroles.» (AT, ix, 124), op. cit., p. 
285. Também os autores da Lógica repetem este corolário da definição de Descartes, op. cit., p. 41. 
71 Ainda que Descartes e mesmo Arnauld usem o verbo “appercevoir” bastantes vezes nos seus textos, a versão 
substantivada de “apperception”, apenas apareceria com Leibniz que a distingue de “perception”, nos seus 
Principes de la Nature et de La Grâce, fondés en raison (1714): «Ainsi il est bon de faire distinction entre la 
Perception qui est l'état intérieur de la Monade representant les choses externes, et l’Apperception qui est la 
Conscience, ou la connoissance reflexive de cet état intérieur, laquelle n'est point donné à toutes les Ames, ny 
tousjours à la même Ame. (§4)», in Leibniz, Die Philosophische Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz, ed. por 
C.I. Gerhardt, Georg Olms Verlag, Hildsheim – New York, 1978, Vol. VI, p. 600. Evidentemente, também Kant 
se apoderará deste termo na sua Crítica da Razão Pura, distinguindo ainda entre apercepção empírica e 
apercepção transcendental e gerando um profícuo uso da expressão na filosofia idealista subsequente. 
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rapidamente, transformar em patológico, ou mesmo, nihilista. Porque a relação da coisa que 

pensa com as coisas desse mundo exterior, que não podia conhecer senão pelas ideias, deveio 

uma relação enviesada. E talvez nisso, Nicolas Malebranche tenha sido, afinal, mais 

consequente do que o “ortodoxo” Arnauld, relativamente ao dualismo mente-corpo, assumido 

por Descartes, em consonância com uma certa interpretação platonizante do cristianismo, e 

não obstante a resposta demasiado especulativa do oratoriano, com a sua teoria da visão em 

Deus. Porque, com efeito, o cogito ficou isolado na sua substância pensante, separado, por um 

abismo ontológico, da res extensa e, por isso, dependente de uma visão anamorfótica (nesse 

caso conferida pelos “óculos” de Deus72) que lhe permitisse superar a distância metafísica 

entre o eu e o mundo. Uma distância, também ela, contemplativa que se tornava, por vezes, 

melancólica, mergulhando o homem de seiscentos numa acedia mórbida, a qual assombrou a 

expressão barroca com as suas caveiras meditativas. 

 

* 

 

O capítulo seguinte da Lógica considera as ideias segundo o seu conteúdo, ou seja, 

relativamente aos objectos que representam. As ideias podem representar “coisas”, “modos de 

coisas” ou “coisas modificadas”, entendendo “coisa” como aquilo que subsiste por si mesmo 

e que será o sujeito de tudo o que nela concebemos – trata-se, pois, da “substância”73. Como 

quando consideramos um corpo, a ideia que dele temos é a de uma coisa ou substância. Os 

modos de coisas são os atributos, as qualidades, que se podem conceber nas coisas 

(substâncias) e que apesar de não subsistirem independentemente delas, as modificam, as 

determinam de uma certa maneira (modo). Assim, a redondez é o modo de um corpo redondo. 

Esta distinção já não releva tanto de uma teoria do conhecimento ou de uma epistemologia 

como de uma lógica ou de uma gramática. Pois apesar dos termos metafísicos em que o 

problema é posto, a preocupação dos autores é retirar as consequências lógico-gramaticais 

desta consideração das ideias segundo o objecto. Daí que, logo de seguida, nos digam que os 

nomes das substâncias, tal como os dos modos, são os substantivos, mas que, ao nos 

referirmos às “coisas modificadas”, usamos os adjectivos ou “conotativos”. Para além das 

expressas determinações gramaticais morfossintácticas, estas distinções parecem remeter para 

                                                
72  E não terá sido, talvez, por acaso que se recorreu tão frequentemente, no século XVII, a essas soluções de um 
Deus ex-machina, por exemplo, no teatro ou na ópera francesa. 
73 Cf. Arnauld/Nicole, op. cit., p. 47. 
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uma tradicional lógica dos termos, na medida em que as ideias serão tratadas como “termini 

mentales”74, mas deixam ainda indiciar uma lógica proposicional que os autores 

desenvolverão sobretudo na 2ª parte da Lógica. 

Esta perspectiva ambígua e cúmplice, entre gramática e lógica, que percorre todo o 

manual, não se deveu tanto a uma indeterminação metodológica de Arnauld e Nicole, mas 

antes a um entendimento particular e assumido das relações entre o pensamento e a 

linguagem. Aliás, foi logo na introdução à Lógica que os autores decidiram justificar-se: 

 

“ [Pois] Que se as reflexões que nós fazemos sobre os nossos pensamentos apenas a 

nós nos dissessem respeito, teria bastado considerá-las em si mesmas, sem as revestir 

de quaisquer palavras, nem de outros signos: mas porque não podemos fazer escutar 

os nossos pensamentos, uns aos outros, senão fazendo-os acompanhar de signos 

exteriores: & que mesmo esse hábito é tão forte que, quando pensamos a sós, as coisas 

apenas se apresentam ao nosso espírito com as palavras com as quais formámos o 

hábito de as revestir quando falamos com os outros; é [então] necessário na Lógica 

considerar as ideias juntamente com as palavras, & as palavras juntamente com as 

ideias.”75 

                                                
74 Veja-se, nomeadamente, o tratamento que delas farão no cap. VI – Das Ideias consideradas segundo a sua 
generalidade, particularidade e singularidade, op. cit. pp. 57-59. Cf. também Kneale /Kneale, op. cit, p. 321. Cf. 
ainda, a este propósito, a apresentação sumária da estrutura da Lógica de Port-Royal e dos seus progressos no 
contexto da História da Lógica em Wahl, Russell, “Port-Royal: The Stirrings of Modernity” in Handbook of 
History of Logic – vol. 2 Mediaeval and Renaissance Logic, Ed. by Gabbay & Woods, Elsevier, Amsterdam, 
2008, pp. 667-699 e em particular pp. 671-674. 
75 «Que si les reflexions que nous faisons sur nos pensées n’avoient jamais regardé que nous-même, il auroit 
suffi de les considerer en elles-mêmes, sans les revêtir d’aucunes paroles, ni d’aucuns autres signes : mais 
parceque nous ne pouvons faire entendre nos pensées les uns aux autres, qu’en les accompagnant de signes 
exterieurs : & que même cette accoûtumance est si forte, que quand nous pensons seuls, les choses ne se 
présentent à notre esprit qu’avec les mots dont nous avons accoûtumé de les revêtir en parlant aux autres ; il est 
necessaire dans la Logique de considerer les idées jointes aux mots, & les mots joints aux idées.», Arnauld & 
Nicole, op. cit., p. 38. 
Note-se porém que, apesar de intrinsecamente ligadas – pela condição antropológica do pensador falante, situado 
entre o animal e o anjo - e constituindo, em conjunto, aquilo a que se poderia chamar uma teoria da linguagem, a 
Gramática e a Lógica em Port-Royal não deixam de ser disciplinas e projectos diferentes. Em 1660, Arnauld 
produzira com Lancelot a Grammaire Générale et Raisonnée que começava precisamente, nas suas primeiras 
linhas, por definir a «Gramática»: «LA GRAMMAIRE est l’art de parler. / Parler, est expliquer ses pensées par 
des signes, que les hommes ont inventez à ce dessein. / On a trouvé que les plus commodes de ses signes étoient 
les sons & les voix. / Mais parce que ces sons passent, on a inventé d’autres signes pour les rendre durables & 
visibles, qui sont les caractères de l’écriture, que les Grecs appellent γράµµατα, d’où est venu le mot de 
Grammaire. », in Arnauld & Lancelot, Grammaire Générale et Raisonnée, contenant les fondements de l’Art 
de parler ; expliquez d’une manière claire & naturelle, Pierre Le Petit, Paris, 1679, p. 5. Se a Lógica é então 
uma «Arte de Pensar» – que nos garante o bom funcionamento do espírito, ajudando-nos a evitar os erros, e nos 
instrui sobre a sua natureza -, a Gramática é uma «Arte de Falar» - sendo certo que a relação que existe entre a 
fala e os pensamentos corresponde ao aspecto espiritual da fala humana. 
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 A linguagem (falada ou escrita) é então, como que, o revestimento sensível do 

pensamento; e a palavra, a exterioridade da ideia. É pela palavra que o pensamento se 

comunica a outras consciências. Mais que isso: por força do hábito, é também pela palavra 

que o espírito dialoga consigo mesmo. Discorrer sobre a lógica seria, então, como discorrer 

sobre o discurso do pensamento, o qual se sensibilizaria pela palavra. Aparentemente, a 

linguagem espelharia o pensamento e este assumiria uma estrutura linguística. Pelo menos, 

assim aparece, muitas vezes, ao longo deste instrutivo livro. Mas a verdade é que há alguns 

momentos do texto em que os autores têm que sair deste modelo de transparência, entre a 

linguagem e o pensamento, para fazer ressaltar as opacidades da palavra sensível capazes de 

suscitar perturbações lógicas e condicionar o acesso aos juízos verdadeiros76. Para 

compreender tudo isto temos, então, de perceber como é que a linguagem reflecte o 

pensamento, através da palavra, já que o pensamento, segundo o que vimos até ao momento, 

representa o mundo pela ideia. Ora os autores de Port-Royal, buscando, mais uma vez, a 

inspiração em Santo Agostinho, elaboraram uma teoria do signo que explica o funcionamento 

do modelo e, como veremos já de seguida, também este se move na dinâmica da 

representação. 

 

Secção 2. 

Os signos representativos em Port-Royal 

 

 Santo Agostinho que, antes de ser bispo de Hipona e antes sequer de se converter ao 

cristianismo, fora um gramático e um mestre de retórica reputado, debruçou-se em vários 

                                                                                                                                                   
Ver, sobre estas relações e distinções entre Gramática e Lógica em Port-Royal, Pariente, Jean-Claude, 
«Grammaire et logique à Port-Royal», in Histoire Épistémologie Langage, Tome 6, fascicule 1, 1984. Logique et 
grammaire. pp. 57-75 ; mas também Pariente, J-C., L’Analyse du Langage à Port-Royal…, op. cit., pp. 105 a 
118 mas também 119 e ss, onde o autor dos seis estudos lógico-gramaticais que o livro contém nos diz: «Le lien 
de la grammaire avec le second de ces arts et de la logique avec le premier est sûrement à cet égard plus 
important que leur distinction: dans la pratique effective de la parole et de la pensée, logique et grammaire 
combinent leurs effets. / Pourtant bien des indices donnent à penser que la relation des deux arts n’est pas aussi 
harmonieuse qu’on pourrait l’imaginer. D’abord parce que, dans sa nature même, chacun est pour l’autre un 
auxiliaire, mais aussi un obstacle : la grammaire nous aide à décoder le contenu intellectuel d’une proposition, 
mais parce qu’elle a contribué à son codage linguistique ; la logique traite les propositions élaborées 
conformément à la grammaire, mais doit sans cesse, sauf dans les cas élémentaires, être en alerte devant les 
pièges de l’expression.» 
76 A propósito da linguagem como problema no seio da Lógica de Port-Royal, leia-se Louis Marin, La Critique 
du Discours…, op. cit., pp. 39-43. 



39 
 

passos da sua obra sobre as questões da linguagem. Mas é sobretudo no âmbito de uma 

hermenêutica cristã que podemos compreender o alcance da sua “semiótica”77. No seu De 

Doctrina Christiana (397-426) começava, logo no livro primeiro, por recordar os leitores das 

Sagradas Escrituras que para descobrir o seu sentido teriam de entender que tudo o que elas 

compreendem se divide em coisas (res) e signos (signa). E todo o ensinamento (doctrina) – 

pois o propósito da linguagem é, na sua concepção, sobretudo a transmissão de 

conhecimento78 – tem por objecto coisas ou signos, mas só pelos segundos se pode conhecer 

as primeiras (De Doctr. Chris., I, cap. 2). Numa obra anterior, Principia Dialecticae (387) - 

atribuída com alguma segurança a Santo Agostinho -, encontramos a seguinte definição de 

signo: “é aquilo que se mostra a si mesmo à sensação, manifestando, para além de si, algo ao 

espírito”79. E esta definição é confirmada no segundo livro do De Doctrina quando aborda a 

natureza dos signos e faz a sua classificação, onde diz entender por signo tudo aquilo que, 

para além do objecto que se oferece aos sentidos, nos faz levar ao pensamento algo diferente 

de si (Liv. II, cap. 1)80. As palavras (verba) são signos de coisas que podem ser entendidas por 

um ouvinte quando um locutor as profere (Princ. Dial., cap. V, 7), e, como tal, têm pois, por 

único propósito, o de significar o pensamento. Mas como se vê pela definição de signo, este 

pode ser qualquer coisa sensível que excite no pensamento outras ideias. Pode ver-se desde já, 

no bispo de Hipona, não só uma interpretação psicologista dos signos linguísticos, como 

também uma concepção geral do signo, o qual pode ser qualquer coisa sensível que deixe ver 

outra coisa através de si. Na verdade, todas as criaturas deixam ver a magnanimidade da obra 

do Criador e, por isso, cada coisa é já como que um signo da Criação. Estas mesmas 

considerações e também a tipificação dos signos iriam ainda ressoar, como veremos, na 

Lógica de Port-Royal. 

 

 

                                                
77 Tzvetan Todorov alertava em Théories du Symbole, Points-Essais, Éditions du Seuil, Paris, 1977, p. 34 : 
«Saint Augustin n’a pas ambition de sémioticien ; son œuvre s’organise autour d’un objectif de caractère tout à 
fait différent (religieux) ; ce n’est que chemin faisant, et pour les besoins de cet objectif autre, qu’il énonce sa 
théorie du signe.» 
78 Cf. Christopher Kirwan, “Augustine’s Philosophy of Language”, in The Cambridge Companion to Augustine, 
ed. by Eleanor Stump and Norman Kretzmann, Cambridge University Press, Cambridge – New York – 
Melbourne - Madrid, 2001, pp. 189-191. 
79 «Signum est et quod seipsum sensui, et praeter se aliquid animo ostendit», Santo Agostinho, Principia 
Dialecticae, cap. V, in Migne, Patrologia Latina, vol. 32, col. 1410. 
80 «Signum est enim res, praeter speciem quam ingerit sensibus, aliud aliquid ex se faciens in cogitationem 
venire», S. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi De Doctrina Christiana Libri Quatuor, liber secundus, caput 
primum, in Migne, Patrologia Latina, vol. 34, col. 35. 
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A tradição semântica 

 

Mas a tradição semântica que chegou ao século XVII, dominando o ensino escolástico, 

remontava já a Aristóteles e, em particular, a um célebre excerto do seu De Interpretatione 

que havia determinado uma concepção triádica das relações das palavras com os “estados de 

alma” (ψυχη παθηµάτων) e destes com as coisas do mundo81. Não obstante, mesmo durante o 

período medieval, foi assunto de debate saber se as palavras significam directamente os 

conteúdos mentais (os conceitos, os “estados da alma”) e só, através desses, as coisas ou se 

designavam directamente as coisas reais. Os comentários do Colégio Conimbricense, na 

viragem do século XVI para o século XVII, resumiram as disputas em três posições: a 

boeciana inclinava-se para a interpretação mentalista, tal como fizera ainda São Tomás de 

Aquino, ao considerar que as palavras significavam imediatamente os conceitos; a de Duns 

Escoto e Roger Bacon – com quem se havia formado a opinio communis em Oxford - 

defendia que as palavras são substituídas por conceitos mas não os significam, antes as 

palavras usam-se para “revelar” os próprios objectos; finalmente, a posição mitigada e a mais 

popular por essa altura - provavelmente a do próprio Sebastião do Couto, o conimbricense 

responsável pelo comentário ao De Interpretatione -, implicava que tanto os conceitos como 

os objectos são significados pelas palavras no discurso82. Também o dominicano João Poinsot 

– o teólogo e metafísico português, conhecido como Frei João de São Tomás, e que estudou 

com os jesuítas conimbricenses – adoptou essa posição para responder à pergunta: “Que 

significam primeiramente as emissões vocais, conceitos ou coisas?” (Utrum voces significant 

per prius conceptus an res)83, no pouco conhecido, mas original, Tractatus de Signis, 

elaborado em 1632, onde, para além disso, podemos encontrar a seguinte definição geral de 

                                                
81 “Os sons emitidos pela voz são os símbolos [σύµβολα] dos estados de alma [ψυχη παθηµάτων], e as palavras 
escritas, os símbolos das palavras emitidas pela voz. E do mesmo modo que a escrita não é a mesma entre todos 
os homens, também as palavras não são as mesmas, ainda que os estados de alma, de que essas expressões são 
os signos [σηµεϊα] imediatos, sejam idênticos em todos eles, tal como são idênticas as coisas das quais esses 
estados são as imagens” (Peri Hermeneias, Cap. 1, 16a 3-8). Adaptamos a tradução da citação feita em Coxito, 
A., “O que significam as palavras? O contexto conimbricense no contexto da semiótica medieval”, in Revista 
Filosófica de Coimbra, Vol. 13, nº 25, 2004, p. 40, onde porém se traduziu “σηµεϊα” por “sinais”. 
82 Ver Coxito, A., op. cit., pp. 40-42. Cf. também: Dawson, Hannah, Locke, Language and Early-Modern 
Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, pp. 26-27.    
83 Ao que responde: «Voces unica significatione significant res et conceptus» (105b9) (As emissões vocais 
significam as coisas e os conceitos, segundo uma única significação.), in João Poinsot, Tractatus de signis: The 
Semiotic of John Poinsot, Interpretative arrangement by John N. Deely, in Bilingual format, (First Edition) 
University of California Press, Berkeley – Los Angeles – London, 1985, p. 345. 



41 
 

signo: “Aquilo que representa algo diferente de si a uma potência cognoscente”84. Esta 

definição - que revela um conhecimento crítico da de Santo Agostinho e, ao mesmo tempo, a 

sua inspiração aristotélica – inclui já explicitamente uma referência à virtude representativa 

do signo. Importa, no entanto, dizer que, se nas discussões lógicas da segunda escolástica a 

equação entre significação e representação resultava implícita das considerações sobre a 

linguagem – embora estas fossem sempre no contexto de uma ontologia aristotélica, 

nomeadamente, à volta da categoria da ‘relação’, e não no de uma epistemologia no sentido 

moderno – Poinsot negou essa identidade e distinguiu, muito subtilmente, o que no signo é 

significação e representação, pois: se um objecto pode representar um outro, ele pode ser, por 

isso, considerado um signo, embora um objecto possa também representar-se a si mesmo; mas 

um signo só pode ser considerado signo, se for signo de qualquer coisa diferente de si, pelo 

menos modalmente, já que ser signo de si mesmo seria - no entendimento do tomista – uma 

contradição, na medida em que um signo é sempre menos do que aquilo que significa (De 

Signis, 646a29-b15 e 649a11-b36)85. 

Porém, esta análise do signo era ainda devedora do dispositivo metafísico medieval 

que distinguia a relação - que o signo estabelece - secundum esse (ontológica) e secundum 

dici (discursiva ou transcendental). Enquanto que a “nova lógica” do século XVII, ligada a 

uma nova perspectiva do conhecimento e da “arte de bem pensar”, pretendia, precisamente, 

afastar estas subtilezas escolásticas e obviar a essas considerações “que pertencem mais à 

Metafísica do que à Lógica”, como afirmavam os lógicos de Port-Royal, no seu primeiro 

discurso introdutório86. Para além disso, Aristóteles foi muitas vezes o alvo das críticas dos 

port-royalistas, ainda que não deixassem de fazer menção, na sua Logique, aos principais 

tópicos do Organon aristotélico, pois era um dever do homem civilizado e justo não ignorar 

“essas opiniões comuns & célebres”, nem “recusar o que [elas] estimam sem [as] examinar”87. 

Com justiça é preciso dizer, no entanto, que a Lógica dos jansenistas faz mais do que isso, 

dedicando grande parte das suas segunda e terceira partes a abordar tópicos da lógica mais 

                                                
84 «Signum ergo definitur in communi : ‘Id, quod potentiae cognoscitivae aliquid aliud a se repraesentat’.», 
caput secundum – Definitio et divisio signi, (9a11-13), in, op. cit., p. 25. 
85 Ver Idem, ibidem, pp. 117- 123. Cf., também, John. N. Deely, Introducing semiotic: its history and doctrine, 
Indiana University Press, Bloomington, 1982, pp. 61-62. 
86 «Il ne reste plus qu’à rendre raison pourquoi on a omis grand nombre de questions qu’on trouve dans les 
Logiques ordinaires, comme celles qu’on traite dans les prolegomenes, l’universel a parte rei, les relations & 
plusieurs autres semblables, & sur cela il suffiroit presque de répondre qu’elles appartiennent plutôt à la 
Métaphysique qu’à la Logique.», Discours I, in Arnauld & Nicole, op. cit., p. 24. Sublinhado nosso. 
87 «Il semble que c’est un devoir auquel on est obligé à l’égard de ces opinions communes & celebres, quelques 
fausses qu’on les croye, de ne pas ignorer ce qu’on dit. On doit cette civilité ou plutôt cette justice non à la 
fausseté, car elle n’en mérite point, mais aux hommes qui en sont prévenus, de ne pas rejetter ce qu’ils estiment 
sans l’examiner.», Idem, ibidem, pp. 24-25. 
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tradicional, ainda que o faça com o seu estilo particular e colorindo-os com exemplos mais 

“modernos”, e, mesmo nesta primeira parte, dedicada a uma “lógica das ideias”, não deixaram 

de referir, altiva e condescendentemente, as dez categorias de Aristóteles (no cap. III), os 

cinco universais ou predicáveis da árvore de Porfírio (no cap. VII), que se ensinavam na 

Escola, e, também, a propósito da classificação dos signos, não ignoraram o Organon. 

Todavia, a sua teoria do signo não deixa dúvidas quanto à sua inspiração augustiniana, 

desde logo, porque a sua inclusão na Lógica foi feita apenas na 5ª edição – “revista e de novo 

aumentada” – e motivada por polémicas de ordem teológica88, nomeadamente, a convulsiva 

questão, agravada pela (meta)física cartesiana (indistinção da substância e dos acidentes), da 

transubstanciação do pão e do vinho na Eucaristia89, contra os calvinistas, onde os jansenistas 

não prescindiriam da autoridade do bispo de Hipona90. Pois tratava-se de saber se o pão e o 

vinho são substancialmente, realmente ou em sentido figurado, o corpo e o sangue de Cristo, 

ou se são apenas signos ou símbolos da presença real, pelo que era importante consolidar a 

posição dos jansenistas (a do dogma católico!), discutindo-a também numa lógica das ideias e 

dos signos91. Uma reflexão sobre os signos e sobre a linguagem emergiu assim de um 

                                                
88 Para além da polémica relativa à questão da transsubstanciação, contra os calvinistas, Francesco Paolo Adorno 
aponta ainda outra circunstância que terá motivado a inclusão do capítulo IV da Primeira Parte: as discussões da 
época que a precederam, entre Nicole, Arnauld, Pascal e Jean Domat, sobre a questão da assinatura do 
“Formulário”, ou seja, um formulário, preparado pela “Assemblée du Clergé” (em 1661), após a condenação 
pelas bulas papais emitidas por Inocêncio X (31 de Maio de 1654) e por Alexandre VII (16 de Outubro de 1656) 
de cinco proposições, que a dita assembleia dizia estarem contidas no Augustinus de Jansenius, o qual todos os 
católicos deveriam assinar, sob pena de graves sanções. Evidentemente isto trazia sérios problemas para os 
jansenistas que não se assumiam como dissidentes da Igreja Católica, mas que seguiam o rigoroso augustinismo 
do antigo bispo de Ypres. Da proximidade temporal deste episódio, deduz F. P. Adorno que: «… les thèses qui 
règlent l’art de penser, définissent aussi les normes et les critères pour résoudre toutes les questions liées à la 
controverse sur la dite signature et qui tournent autour de la question du sens – ce qui justifierait cette tendance, 
sémiotique, de la linguistique de Port-Royal.», in Adorno, F. P., Arnauld, col. «Figures du Savoir», Les Belles 
Lettres, Paris, 2005, p. 122. Segundo este comentador, esta hipótese seria confirmada pelas passagens e fórmulas 
que aparecem na 5ª edição da Lógica, tomadas de empréstimo aos textos dedicados àquela controvérsia. O que 
nos parece, a nós, frágil nesta hipótese é o hiato temporal entre a controvérsia – do ano 1662 (ano da 1ª edição da 
Lógica) – e esta última edição da Lógica (1683), onde ocorre a inclusão da teoria do signo. 
89 Na 5ª edição de 1683, estes novos capítulos na Lógica suscitaram mesmo um “aviso sobre esta nova edição”: 
«On a fait diverses additions importantes à cette nouvelle édition de la Logique, dont l’occasion a été que les 
Ministres se sont plaints de quelques remarques qu’on y avoit faites; ce qui a obligé d’éclaircir & de soûtenir les 
droits qu’ils ont voulu attaquer. On verra par ces éclaircissements, que la raison & la foi s’accordent 
parfaitement, comme étant des ruisseaux de la même source, & que l’on ne sauroit gueres s’éloigner de l’une 
sans s’écarter de l’autre. Mais quoique ce soient des contestations Théologiques qui ont donné lieu à ces 
additions, elles ne sont pas moins propres ni moins naturelles à la Logique ; & l’on les auroit pu faire quand il 
n’y auroit jamais eu de Ministres au monde qui auroient voulu obscurcir les vérités de la foi par de fausses 
subtilités.», ibidem, p. 12. 
90 Aliás, estes autores de Port-Royal tinham-se ocupado, poucos anos antes, com uma extensa obra em três 
volumes, La [grande] Perpétuité de la Foy de l’Eglise Catholique touchant l’Eucharistie (1669-1674), escrita 
contra a interpretação calvinista de Jean Claude, no seu Traité de L’Eucharistie (1669). 
91 Toda esta discussão e análise da teoria do signo de Port-Royal, feita em articulação com o problema da 
transubstanciação na Eucaristia, devem muito às considerações elucidativas de Louis Marin, no seu Critique du 
Discours…, op. cit., nomeadamente, nas pp. 71-111. 
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problema religioso – os mais importantes na óptica destes Messieurs de Port-Royal – que veio 

tornar uma “pequena obra devida inteiramente ao acaso ou antes a uma espécie de 

divertimento”92 numa obra fundamental e necessária para articular e legitimar a filosofia – a 

de Descartes – com a teologia católica. 

 

Ideias de coisas e ideias de signos 

 

Sem mais demora, escutemos o que dizem Arnauld e Nicole nas primeiras linhas do 

capítulo IV, da primeira parte: 

 

“Quando consideramos um objecto em si mesmo & no seu próprio ser, sem dirigir a 

visão do espírito para o que ele pode representar, a ideia que dele temos é uma ideia de 

coisa, como a ideia de terra ou do sol. Mas quando olhamos um certo objecto apenas 

enquanto representa um outro, a ideia que dele temos é uma ideia de signo; & esse 

primeiro objecto chama-se signo. É assim que normalmente olhamos para os mapas & 

para os quadros. Assim o signo encerra duas ideias, uma da coisa que representa, a 

outra da coisa representada; & a sua natureza consiste em excitar a segunda pela 

primeira.”93 

 

 Temos, portanto, à primeira vista, uma definição clássica de signo94 como um objecto 

que representa um outro. Na sua generalidade, a simples definição de Port-Royal faz da 

representação a relação essencial que um signo estabelece com aquilo que significa: um signo 

está em vez daquilo que representa, substitui-o. E o signo parece apresentar uma dimensão 

diádica, na medida em que nele podemos reconhecer duas ideias – a da coisa que representa e 

                                                
92 «La naissance de ce petit ouvrage est dûe entierement au hasard, & plutôt à une espece de divertissement, 
qu’à un dessein serieux.», Logique…, p. 13. 
93 «Quand on considere un objet en lui-même & dans son propre être, sans porter la vûe de l’esprit à ce qu’il 
peut représenter, l’idée qu’on en a est une idée de chose, comme l’idée de la terre, du soleil. Mais quand on ne 
regarde un certain objet que comme en représentant un autre, l’idée qu’on en a est une idée de signe, & ce 
premier objet s’appelle signe. C’est ainsi qu’on regarde d’ordinaire les cartes & les tableaux. Ainsi le signe 
enferme deux idées, l’une de la chose qui représente, l’autre de la chose représentée ; & sa nature consiste à 
exciter la seconde par la premiere.», Arnauld/Nicole, op. cit., pp. 52-53. 
Leia-se a nossa tradução completa deste capítulo IV no anexo T1.II. 
94 Clássica no sentido em que, como vimos, muitos autores há vários séculos haviam tido uma noção semelhante, 
mas a referência directa dos jansenistas era obviamente a definição de Santo Agostinho, do De Doctrina 
Christiana, já citada na n. 50. 
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a da coisa representada -, como o próprio texto diz. Portanto, a ideia do signo desdobra-se em 

duas ideias: a de uma coisa-signo (a coisa que representa) e a de uma coisa-objecto (a coisa 

representada). A relação de representação implica, portanto, ao mesmo tempo, uma operação 

de substituição95 – entre duas coisas: a que representa e a que é representada - e uma operação 

de desdobramento96 (duplicação) – de uma delas: a representante, que é também uma coisa, 

pois um signo não deixa de ser uma coisa, seja ela um mapa, um quadro ou um conjunto de 

sons ou caracteres, e, ao mesmo tempo, deixa ver a outra coisa, sendo portanto, de um certo 

modo (o da representação), também essa outra coisa. E parece que encontramos não só uma 

díade mas duas, uma interna ao signo – por este conter nele duas ideias - e outra externa - pelo 

facto de o signo ser um dos relata numa relação (de representação) entre uma coisa e a ideia 

de outra coisa97. Seria, portanto, errado querer ver na “ideia de signo” de Port-Royal algo 

semelhante à estrutura diádica do signo saussuriano (significante / significado)98, pois se 

atentarmos na explicitação, feita mais à frente, nesse mesmo capítulo, daquele desdobramento 

do signo em duas ideias, ou seja, quando Arnauld e Nicole nos dizem que “a natureza do 

signo consiste em excitar nos sentidos [ou numa consciência] a ideia da coisa figurada pela 

ideia da coisa figurante” 99, percebemos que o signo não é apenas o relatum de uma relação 

diádica (interna e externa) entre um significante (confundido com o próprio signo enquanto 

coisa representante) e um significado (confundido com o conceito da coisa representada), mas 

de uma relação triádica entre um signo (representante), uma coisa (objecto, referente) e uma 

                                                
95 Evidentemente a substituição de que aqui se fala não é uma substituição ontológica mas gnoseológica, 
cognitiva ou simplesmente hermenêutica, dado que o signo deixa ver a coisa através dele, é visto como estando 
em vez da coisa, mas nunca tomado como a coisa mesma. 
96 A aplicação destas expressões, na sua versão francesa, «substitution» e «dédoublement», a propósito das 
operações que ocorrem no signo, segundo os autores da Lógica de Port-Royal, havia sido inicialmente feita por 
Louis Marin, num texto escrito em 1967, “Signe et Représentation: Philippe de Champaigne et Port-Royal” (já 
citado na nota 32) e publicado apenas em 1970 na revista Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. O uso 
dessas expressões foi depois recuperado, entre outras, nas análises do seu (também já citado) Critique du 
Discours, op. cit., p. 62. 
97 A relação de representação não é uma verdadeira relação ontológica, se concebermos esta relação como aquela 
que liga duas coisas ou dois particulares existentes. Ora, pode acontecer que a coisa representada, o objecto da 
representação, não exista, sem que isso ponha em causa a relação de representação. Nesse caso a representação 
não tem um referente (no mundo actual) mas continua a ter um conteúdo semântico, um sentido, na medida em 
que é intencional. É por isso que dizemos que o objecto (um dos relata) da representação é uma ideia (de uma 
coisa ou de um signo) e não uma coisa. Ver, a este propósito, o que diz François Récanati em Philosophie du 
langage (et de l’esprit), col. «Folio - Essais», Éditions Gallimard, 2008, pp. 127-149, que recorda este momento 
da Lógica de Port-Royal como determinante para compreender a “quase-relação” que a representação estabelece. 
98 Não concordamos, portanto, com Michel Foucault quando, em Les Mots et les Choses, op. cit., p. 57, diz : 
«Depuis le stoïcisme, le système des signes dans le monde occidental avait été ternaire, puisqu'on y 
reconnaissait le signifiant, le signifié et la "conjoncture" (le τύγχανον). A partir du XVIIe siècle, en revanche, la 
disposition des signes deviendra binaire, puisqu'on la définira, avec Port-Royal, par la liaison d'un signifiant et 
d’un signifié.» ; nem também com a sua análise do signo port-royalista nas pp. 78 e ss. 
99 Ver no mesmo capítulo IV da Logique, op. cit. p. 54: «la nature du signe consistant à exciter dans les sens par 
l’idée de la chose figurante celle de la chose figurée… ». 
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ideia (conceito, sentido que resulta do processo de significação)100. Se, por um lado, o signo 

que representa é também uma coisa que remete para outra coisa – e neste sentido o signo é 

aquilo através do qual se pode “conhecer” algo diferente de si (um “signo instrumental”101) – 

por outro lado, o signo desperta nos “sentidos” ou na mente daquele que o percebe uma ideia 

daquilo que ele significa, que é, no fundo, uma ideia-signo (mas já não uma coisa), ou seja, 

algo que não é em si um objecto mas uma forma racional, algo que permite conhecer, um 

conceito de alguma coisa (um “signo formal”). Não esqueçamos que, na esteira dos 

ensinamentos de Santo Agostinho, os signos são entendidos como “meios” pelos quais se 

conhece, pelo que a relação de representação que o signo estabelece só faz, portanto, sentido 

para uma consciência que interprete essa relação102, que conheça através do signo aquilo que 

ele representa, ou seja, segundo a terminologia neo-escolástica de João de São Tomás, para 

uma “potência cognoscente”. 

 

Representação e significação 

 

 Antes de avançar na análise deste capítulo IV, é importante fazer uma distinção entre 

dois tipos de relação que parecem estar ali confundidos, pela própria escolha de palavras feita 

por Arnauld e Nicole. Pois, se a ideia de signo é a que se obtém quando se considera a 

capacidade de representação de um objecto por parte de outro objecto, muito rápida e 

facilmente se poderia concluir que o mesmo seria falar da sua capacidade de significação, já 

que se fala de uma ideia de signo quando se considera sobretudo o que um objecto significa e 
                                                
100 Esta estrutura triádica ressoa ainda de certa forma, também, a sua inspiração augustiniana, onde o signo era 
uma relação triádica entre vox articulata, res e dicibile. Cf. Auroux, S., Deschamps, J. & Kouloughli, D., La 
Philosophie du Langage, Collection Premier Cycle, Presses Universitaires de France, Paris, 1996, p. 79. 
Interessante notar que será ainda uma estrutura triádica (representamen, object e interpretant) a que regerá, 
também, a semiótica peirciana: « A sign, or representamen, is something which stands to somebody for 
something in some respect or capacity. It adresses somebody, that is, creates in the mind of that person an 
equivalent sign, or perhaps a more developed sign. That sign which it creates I call the interpretant of the first 
sign. The sign stands for something, its object. It stands for that object, not in all respects, but in reference to a 
sort of idea, which I have sometimes called the ground of the representamen. », Cf. Peirce, C. S., “Logic as 
Semiotic: The theory of signs” in Philosophical Writings of Peirce, selected and edited with an introduction by 
Justus Buchler, Dover Publications Inc., New York, 1955, p. 99. 
101 A distinção entre signo formal – i. e., uma noção formal que se representa a si mesma e não através de outra - 
e signo instrumental – i. e.,  aquilo que representa algo diferente de si mesmo através de um conhecimento pré-
existente de si enquanto objecto - não aparece aqui, explicitamente, na Lógica de Port-Royal, mas era uma 
distinção comum na escolástica medieval, pelo menos, desde o século XIII, a qual terá chegado a Descartes que 
recebeu o ensinamento dos jesuítas em La Flèche e, ainda que não o possamos provar, é com grande 
probabilidade que acreditamos que deveria ser do conhecimento também de Arnauld. A distinção foi, porém, 
retomada por João de São Tomás no já citado Tractatus de Signis, p. 27. 
102 No mesmo sentido vai a interpretação da teoria do signo por Sylvain Auroux em La Philosophie du Langage, 
op. cit., pp. 86-87. 
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não tanto aquilo que ele é enquanto objecto103. Para um leitor contemporâneo, o risco de 

confusão é ainda maior, dada a fama teórica da palavra «signo» no pensamento ocidental, 

desde meados do século XX104. Deve por isso esclarecer-se, desde logo, que o termo «signe» - 

que decidimos traduzir por «signo», mas que já outros traduziram por «sinal»105 - não 

corresponde ao sentido restrito de signo linguístico. Trata-se de um sentido bastante mais lato, 

tanto em extensão (etendue) como em compreensão (comprehension) – para utilizar uma 

distinção inaugurada nesta mesma Lógica106 – que inclui tanto o signo linguístico (a palavra) 

como o índice fisiológico (a respiração nos animais), o sintoma médico (a palidez das 

grávidas), o ícone visual (o retrato) ou ainda o símbolo religioso (o pão e o vinho na 

Eucaristia), entre outros. Com efeito, todo o objecto considerado como representando um 

outro é chamado de signo pelos autores de Port-Royal; uma definição simples e por isso com 

um âmbito de aplicação muito geral. Note-se, no entanto, que nenhum objecto é 

representativo por si mesmo – «no seu próprio ser» -, mas apenas quando é considerado desse 

modo pelo espírito. O que não impede que os autores da Lógica distingam entre signos 

naturais e signos de instituição - como veremos daqui a pouco –, mas, segundo cremos, isso 

apenas significa que alguns objectos estarão “naturalmente” mais aptos a representar (v. g., 

por semelhança) certos objectos do que outros, que apenas representarão por convenção. Mas, 

na verdade, é o pensamento que opera dessa forma e que estabelece a relação de 

representação entre o signo e o que ele representa. A ideia sim é que é naturalmente 

representativa, pois é através dela que o espírito concebe aquilo que está no seu exterior, ou 

seja, é [a ideia] a forma pelo qual ele [o espírito] se representa as coisas, como diz a Lógica, 

logo no seu início, ao apresentar a primeira operação do espírito de que se ocupa, a de 

                                                
103 Tal confusão parecia já acontecer na anterior obra de teor teológico de Arnauld e Nicole, La [Grande] 
Perpétuité de la Foi, onde se dava uma semelhante definição da ideia de signo: «…il y a des choses que nous 
regardons comme des choses, c’est-à-dire que nous considérons en ce qu’elles sont en elles-mêmes, et d’autres 
au contraire que nous considérons comme signes, c’est-à-dire dans lesquelles nous avons moins d’égard à ce 
qu’elles sont, qu’à ce qu’elles signifient, ou naturellement ou par institution», citado no, denso mas esclarecedor, 
artigo de Martine Pécharman, « La signification dans la philosophie du langage d’Antoine Arnauld », in 
Pariente (Ed), Antoine Arnauld : Philosophie du Langage et da la Connaissance, op. cit., pp. 65-98. 
104 Notamos, por exemplo, que essa confusão não parece pôr qualquer problema para François Récanati quando 
analisa a teoria do signo na Lógica de Port-Royal: «Un signe, en effet, n’est signe que pour autant qu’il entre 
dans une relation de signification (…) le signe est toujours signe de quelque chose ; un objet, le signe, est lié à 
un autre objet, la chose signifié, et la relation entre les deux est une relation de signification, ou encore de 
représentation : le signe représente la chose signifié.», cf. Récanati, François, La Transparence et l’Énonciation 
– pour introduire à la pragmatique, col. L’Ordre Philosophique, Éditions du Seuil, Paris, 1979, p. 31. 
105 Assim o fez, desde logo, no século XVIII, Manuel de Azevedo Fortes na sua Lógica Racional – a adaptação 
portuguesa da Lógica de Port-Royal; ver cap. IV dessa obra, op. cit., pp. 71-75  -, mas também António Coxito 
na recente tradução da Lógica de Luís António Verney que, à sua maneira, remete também para a obra francesa; 
ver Verney, Lógica, op. cit., pp. 197 e ss. 
106 Cf. Arnauld & Nicole, La Logique…, op. cit., p. 59. 
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conceber107. Diga-se, por isso, que só o pensar é essencialmente representativo, segundo 

Arnauld e Nicole. 

Pode questionar-se, porém, porque não trataram os autores desta distinção, entre ideia 

de coisa e ideia de signo, no capítulo 2, que trata as ideias consideradas segundo os seus 

objectos – «coisa», «maneira de coisa» ou «coisa modificada»? É que, na verdade, coisa e 

signo não são ontologicamente coisas distintas, mas antes a mesma coisa considerada sob 

diferentes perspectivas pelo espírito, a saber: consoante ela esteja a ser considerada no seu 

próprio ser ou enquanto representa outra coisa. Trata-se, assim, de duas formas de conceber e, 

portanto, de duas ideias acerca de um mesmo objecto. E, por isso, a distinção serve um 

propósito gnoseológico, para além do seu carácter lógico, na medida em que, trata não só de 

dois diferentes modos de conceber – de pensar – como também de conhecer os objectos, não 

somente no que eles são, mas no modo como se relacionam com outros. Também isto explica 

porque é que a distinção aparece aqui na Lógica e não na Gramática que Arnauld havia 

escrito antes, com Lancelot (primeiro, em 1660, mas com várias re-edições). 

Recordemos que a Gramática ou Arte de Falar trata de facto de um tipo especial de 

signos, ou seja, aquele que permite exteriorizar os pensamentos, já que falar «é explicar os 

[seus] pensamentos através de signos que os homens inventaram para esse fim»108. Esses 

signos são as palavras sensibilizadas pelos sons (signos auditivos e efémeros) e pelos 

caracteres escritos (signos visíveis e duradouros). Os signos linguísticos podem então, nos 

termos da Grammaire Générale et Raisonnée, ser considerados segundo a sua natureza – sons 

e caracteres – ou segundo a sua significação. Foi esta distinção que determinou a divisão da 

Gramática de Port-Royal em duas partes, onde se tratava, na primeira, das letras e palavras, 

enquanto sons e caracteres (vogais, consoantes, sílabas e acentos), e, na segunda, dos 

princípios e das razões que determinam as diversas formas de significação das palavras109. 

Esta segunda parte constituía o grosso da obra e começava por justificar a necessidade do 

conhecimento daquilo que se passa no espírito (referindo, apenas, três das quatro operações 

que a Lógica haveria de tratar: conceber, julgar e raciocinar) para compreender os 

fundamentos da Gramática, pois é daí que resulta a diversidade das significações das palavras. 

Estas são sons distintos e articulados ou, como já foi dito, signos que servem para significar 

os vários pensamentos de cada espírito humano e, portanto, para os dar a conhecer a cada um 

                                                
107 Cf. Idem, ibidem, p. 37. 
108 «Parler, est expliquer ses pensées par des signes, que les hommes ont inventez à ce dessein.», diz a 
Grammaire Générale et Raisonnée, contenant les fondements de l’Art de parler, op. cit., p. 5. 
109 Cf. Arnauld & Lancelot, Grammaire Générale et Raisonnée…, op. cit., pp. 6 e ss e 25 e ss, respectivamente. 
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dos outros espíritos. O que há de espiritual na fala (parole) distingue os homens dos outros 

animais e é, por isso, uma das grandes provas da razão humana110. Mas é nos diferentes usos 

que o homem dá à fala que podemos descobrir as diversas significações das palavras, ou seja, 

aceder aos vários movimentos da alma e às inúmeras concepções que ocorrem no 

pensamento. Das três operações do espírito referidas por Arnauld e Lancelot, bastam duas, 

isto é, o conceber e o julgar, para determinar os diferentes tipos de palavras, visto que o 

raciocinar é uma extensão da segunda, resultando da concatenação de vários juízos. E, na 

verdade, a segunda (julgar) é uma articulação da primeira – conceber objectos de pensamento, 

ou seja, representar coisas (substâncias e seus acidentes) por ideias, que se exprimem 

verbalmente em sujeitos e atributos (nomes e adjectivos) – através de uma ligação que 

significa uma acção do espírito (verbo), apresentada numa proposição. As acçãos do espírito – 

os pensamentos – podem apresentar várias formas ou maneiras de pensar, que se traduzem 

verbalmente em afirmações, interrogações, comandos, etc. A principal distinção, 

relativamente ao que se passa no espírito e que interessava aos jansenistas na Gramática, é a 

que resulta da consideração alternada dos objectos do pensamento ou das formas ou maneiras 

de pensar. As palavras que significam os objectos do pensamento são os nomes, artigos, 

pronomes, particípios, preposições e advérbios e as que significam as formas ou maneiras de 

pensar são os verbos, conjunções e interjeições111. 

A significação das palavras (signos linguísticos) não se encontra por isso nelas 

mesmas, enquanto signos materiais (sons ou caracteres), mas antes no uso que se lhes dá para 

permitir a comunicação dos conteúdos e modos do pensamento entre os diferentes espíritos112. 

Existe, portanto, um grau de convencionalidade na relação entre os signos e a sua 

significação, já que a atribuição do significado a um determinado conjunto de sons ou 

caracteres foi fixada contingentemente, no seio de uma determinada comunidade humana, 

situada histórica e geograficamente. Não existe, porém, uma arbitrariedade na própria 

significação, na medida em que ela resulta de um uso comum da fala (e da escrita) que é 

                                                
110 « Jusq'es icy nous n'avons consideré dans la parole que ce qu'elle a de materiel, & qui est commun, au moins 
pour le son, aux hommes & aux perroquets. / Il nous reste à examiner ce qu'elle a de spirituel, qui fait l'un des 
plus grands avantages de l'homme au dessus de tous les autres animaux, & qui est une des plus grandes preuves 
de la raison. », in Arnauld & Lancelot, Grammaire…, op. cit., pp. 25-26. 
111 Veja-se para estas últimas considerações, sobretudo, as pp. 27-29 da Grammaire, op. cit. 
112 A significação não faria assim parte da natureza dos signos mas seria uma «denominação extrínseca», na 
expressão de Martine Pécharman: «Mieux vaudrait dire que la signification n’est pour les signes qu’une 
dénomination extrinsèque: pas même un mode inhérent aux signes dans leur nature propre, et dépendant de ce 
qu’ils sont par soi, mais un mode qui ne leur est conjoint comme à un sujet que de l’extérieur, par l’efficace de 
l’usage qui en est fait par les hommes.», Cf. Pécharman, M., « La signification dans la philosophie d’Antoine 
Arnauld », in op. cit., p. 69. 
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intersubjectivo113 e correspondente a princípios naturais (ao homem, e por isso, racionais) que 

regem o pensamento. A intersubjectividade aparece, obviamente, da aprendizagem e dos 

hábitos adquiridos no uso das palavras numa prática social e consuetudinariamente definida, 

no entanto, o que permite que um interlocutor possa conhecer o pensamento do falante (ou 

escritor)114 é a universalidade dos princípios da razão e a comunidade das maneiras de pensar 

que a linguagem verbal exprime115. Um aprofundamento da teoria da significação na Lógica 

de Port-Royal116 era, por estas razões, inevitável. 

Todavia, a teoria do signo no capítulo IV é mais ampla do que uma mera teoria do 

signo linguístico e da sua significação. Mas não se entenda que a significação seja apenas um 

caso particular da representação, antes que, em todo o processo de significação – o 

estabelecimento de uma correspondência entre um signo linguístico (palavra falada ou escrita) 

e um pensamento (um objecto do pensamento ou uma maneira de pensar) - existe uma 

capacidade de representação, atribuída ao signo linguístico, que é como que uma condição de 

possibilidade desse processo semântico mas que é própria à actividade do pensar. A 

representação permite, na Lógica, definir essencialmente o signo, mas este deriva a sua 

capacidade representativa das operações do pensamento, nomeadamente, da 

representatividade da ideia. Pois, como diria mais tarde Antoine Arnauld, «se as 

considerarmos com atenção, essas palavras [a saber: representar, representativo e 

representação] apenas convêm primeira e propriamente às percepções do espírito, que são 

representações formais dos seus objectos, & é somente por relação com as nossas percepções 

que as outras coisas, como os quadros, as imagens, as palavras, os caracteres da escrita, se 

dizem representar, ou são chamados de representativos»117. 

                                                
113 Evidentemente, se o uso fosse arbitrário e cada um usasse as palavras de maneira puramente subjectiva, a 
comunicação do pensamento não seria eficaz. 
114 Diga-se, no entanto, também que a necessidade (uma necessidade ex hypothesi) da significação das palavras é 
antropológica, na medida em que o dualismo espírito/corpo que constitui o homem, na doutrina cartesiana 
adoptada pelos Senhores de Port-Royal, impede, por um lado, que um espírito conheça directamente outro 
espírito e exige, por outro, que seja por signos materiais (sons ou caracteres) que ele possa comunicar os seus 
pensamentos. Cf. Jean-Claude Pariente, L’Analyse du Langage à Port-Royal, op. cit., pp. 106-111. 
115 Note-se, porém, que o mesmo não é dizer que os pensamentos dos diferentes espíritos sejam idênticos, pois, 
sendo as ideias formas do pensamento – e, por isso, modos da res cogitans - elas são sempre singulares e 
determinadas e nunca universais, pelo que a doutrina de Port-Royal apenas postula uma similitude dos 
pensamentos nos diferentes espíritos. Contudo, existe uma universalidade nos princípios racionais que regem as 
operações do espírito e que lhe permitem distinguir – reflexivamente – diferentes géneros de palavras, 
nomeadamente, as que correspondem aos objectos do pensamento e às maneiras de pensar. Veja-se ainda, a este 
propósito, o mesmo artigo de Martine Pécharman, pp. 69-80. 
116 A qual se expande por vários capítulos da Arte de Pensar, mas sobretudo: caps. I, II, IV, XI, XII, XIII, XIV, 
XV da 1ª parte; caps. I, II e XIV da 2ª parte. 
117 É na sua Defesa contra a Resposta de Nicolas Malebranche ao seu tratado Des Vraies et des Fausses Idées, no 
âmbito da célebre polémica das ideias - que abordaremos na secção 4 deste capítulo – que Arnauld diz: «Je dis 
donc qu’il en est de même des mots de représenter, représentatif, représentation. Car si on y prend bien garde, 
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Divisão dos signos 

 

 De modo a explicitar o sentido de uma ideia de signo, os autores de Port-Royal 

oferecem, no mesmo capítulo IV, uma classificação possível dos signos, a partir de três 

divisões que clarificam o alcance da noção118. Primeiro, dizem-nos que há signos certos, os 

quais em grego se dizem τεχµήρια, e signos meramente prováveis, os σηµεϊα. O signo certo, 

“como a respiração o é para a vida dos animais”, estabelece uma implicação necessária entre 

um efeito e uma certa causa, pois é verdade que se um animal respira poderá dizer-se que está 

vivo, enquanto o signo provável estabelece uma relação apenas contingente entre uma causa e 

determinado efeito, já que este pode nascer de causas diferentes119. E os senhores de Port-

Royal justificam a pertinência desta divisão com o facto de muitos juízos “temerários” se 

deverem precisamente à confusão entre estas duas espécies de signos. Na verdade, esta 

divisão não é absolutamente original, mas inspirada - como aliás a referência explícita às 

expressões gregas e a escolha dos exemplos revelam - pelos Primeiros Analíticos e pela 

Retórica de Aristóteles, que ali distinguiu os entimemas ou silogismos retóricos deduzidos a 

partir de probabilidades (εικόν) e a partir de signos (σηµεϊα), os quais podem ser necessários 

(αναγκαϊον), ou seja, provas irrefutáveis (τεχµήρια) ou meros signos, isto é, não 

necessários120. Para estes últimos, Aristóteles dá o exemplo que Arnauld e Nicole retomaram 

                                                                                                                                                   
ces mots ne conviennent proprement & premiérement, qu'aux perceptions de l'esprit, qui sont les représentations 
formelles de leurs objets, & ce n'est que par rapport à nos perceptions que les autres choses, comme les 
tableaux, les images, les mots, les caracteres de l'écriture, sont dits représenter, ou sont appellés représentatifs.», 
Cf. Arnauld, Antoine, «Défense de Monsieur Arnauld, Docteur de Sorbonne, contre la Réponse au Livre des 
vraies & fausses Idées», in Œuvres de Messire Antoine Arnauld, Docteur de la Maison et Société de Sorbonne, 
Tome XXXVIII, Sigismond D’Arnay et Cie., Paris & Lausanne, 1780, p. 584. 
118 Louis Marin considera que : «La division des signes choisie par Arnauld et Nicole est, en fait, moins une 
taxinomie que des aspects à partir desquels peut s’organiser la théorie du signe en général.», in La Critique du 
Discours, op. cit., p. 80 ; e, na verdade, são tipos de classificação heterogéneos aqueles que aparecem neste cap. 
IV, um revelando a natureza do signo, «no seu ser», pelo que Marin o caracteriza como “ontológico”, os outros 
distinguindo diversos modos de significância e de interpretação, tratando-se, pois, de divisões “hermenêuticas”. 
119 Cf. Arnauld & Nicole, La Logique, op. cit., p. 53. 
120 Ver Aristóteles, Primeiros Analíticos (Άναλυτικα πρότερα), II, cap. XXVII, 70a3-70b38, mas também 
Retórica (Τέχνη ρητορική), I, cap. II, 16-17, 1357b2-12. Aristóteles define, nos Primeiros Analíticos, o entimema 
[ενθύµηµα] como um silogismo formado a partir de probabilidades [εικότων] ou de signos [σηµεϊα] e, na 
Retórica (I, ii, 8, 1356b4), chama entimema a um silogismo retórico [ρητορικον συλλογισµόν], ou seja, um 
silogismo formado a partir de premissas prováveis e que, portanto, não serve como demonstração estrita. 
Na Lógica de Port-Royal, os entimemas são tratados na 3ª parte, dedicada à operação do entendimento que é o 
raciocinar, mas parecendo perpetuar o tradicional erro de interpretação que toma o entimema por um “silogismo 
incompleto”, i. e., ao qual foi retirado uma das premissas: «Il est vrai que l’on n’exprime pas toujours les deux 
prémisses, parce que souvent une seule suffit pour en faire concevoir deux à l’esprit. Et quand on n’exprime 
ainsi que deux propositions, cette sorte de raisonnement s’appelle enthymeme, qui est un véritable syllogisme 
dans l’esprit, parce qu’il supplée la proposition qui n’est pas exprimée ; mais qui est imparfait dans 



51 
 

na Lógica: se uma mulher estiver pálida isso não significa que esteja necessariamente grávida, 

ainda que a palidez seja um sinal provável de gravidez121. Nos Primeiros Analíticos, a 

explicação para a distinção entre três maneiras de tomar os signos é dada pela sua posição 

num silogismo, isto é, conforme seja a sua posição como termo médio num silogismo da 1ª, 2ª 

ou 3ª figura da silogística de Aristóteles. Na Retórica, a distinção entre as fontes dos 

entimemas, à qual Aristóteles acrescenta um quarto tipo – o exemplo (παράδειγµα) – é feita 

em função do seu grau de refutabilidade. Contudo, em ambas as obras, o que está em questão 

é a força do argumento e, portanto, a virtude indiciária122 do signo que é transmitida às 

premissas e, consequentemente, à conclusão. Por virtude indiciária entendo aqui a relação de 

necessidade causal entre o signo e aquilo que ele representa, ou seja, neste contexto, entre um 

efeito e uma causa. Quanto mais o signo for um índice, uma prova irrefutável da existência de 

uma causa, mais forte é o argumento, pois maior é o grau de necessidade entre as premissas e 

uma conclusão. Parece-me ser este o aspecto que terá sido determinante para que os lógicos 

de Port-Royal “importassem”, mutatis mutandis, aquela distinção aristotélica dos signos. Esta 

primeira divisão dos signos mostra, aliás, como a concepção do signo de Port-Royal é ainda 

muito próxima da formulação «antiga» ou inferencial do signo123, na medida em que, a 

presença do signo permite inferir aquilo que ele representa. 

Mas esta divisão parece apenas servir os signos naturais e não os signos de instituição, 

outra divisão – “ontológica”, diria Louis Marin – que é feita neste cap. IV e que já 

explicitarei, depois de abordar uma segunda divisão “hermenêutica” – que tem uma dupla 

função, explicativa e normativa - apresentada na Lógica, entre signos “juntos às coisas” e 

signos “separados”124. 

                                                                                                                                                   
l’expression, & ne conclut qu’en vertu de cette proposition sous-entendue.» Cf. op. cit., IIIª parte, cap. I, pp. 
179-180; mas também todo o capítulo xiv, que é precisamente dedicado aos entimemas, pp. 226-7. 
121 «A prova de que uma mulher está grávida por estar pálida supõe-se chegar pela figura média; pois porque a 
palidez aparece nas mulheres grávidas e é uma concomitante desta mulher, as pessoas costumam supor que está 
provado que ela está grávida (…) [Mas] um silogismo na figura média é sempre e de toda a maneira refutável 
(…) pois não resulta necessariamente de uma mulher grávida estar [por vezes] pálida, e de esta mulher estar 
[em concreto] pálida, que ela esteja [por isso] grávida». cf. Primeiros Analíticos, II, XXVII, 70a21-24. 
122 Na tradução francesa de J. Tricot, τεχµήριον foi mesmo traduzido por ‘índice’, «Nous devons ou bien diviser 
les signes de cette façon-là, et, parmi eux, désigner le moyen terme comme l’indice [τεχµήριον] (car l’indice est, 
de l’avis général, ce qui nous fait connaître, et c’est surtout le moyen terme qui possède cette propriété) ; ou 
bien ce sont les arguments dérivés des extrêmes qu’il faut appeler signes [σηµεϊα] et ceux qui dérivent du moyen 
terme indice [τεχµήριον]car le plus probable et le plus vrai est ce qui est conclu par la première figure», in 
Organon, trad. J. Tricot, III, Paris, Vrin, 1936, pp. 325-326, citado na edição crítica da Logique de Port-Royal, 
op. cit., p. 378, n. 56. 
123 Cf. Auroux, S., La Philosophie du Langage, op. cit., pp. 80-81 e 85. 
124 Esta distinção é retomada de uma distinção que Arnauld & Nicole haviam já feito na obra de teologia 
jansenista, La perpetuité de la foy de l'Eglise catholique touchant l'Eucharistie, defendue contre le livre du sieur 
Claude, ministre de Charenton, Paris, Charles Savreux, 5 vol., 1669-1672, que aliás inspirou todo este capítulo 
IV da 1ª parte da Lógica, onde distinguira os «signes conjoints aux choses, comme le visage signe de l’esprit, est 
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“2. Há signos juntos às coisas, como o ar do rosto, que é signo dos movimentos da 

alma, está junto a esses movimentos que ele significa; [ou] os sintomas, signos das 

doenças, que estão juntos a essas doenças (…) 

Há também signos separados das coisas, como os sacrifícios da antiga lei, signos de 

Jesus Cristo imolado, estavam separados daquilo que representavam.”125 

 

 A propósito desta divisão, os lógicos de Port-Royal apresentam uma série de 

“máximas” que aprofundam o sentido da representatividade dos signos por relação com os 

pares de opostos presença / ausência e descoberto / escondido – ou seja, para este último par, 

transparência / opacidade, se seguirmos a análise de François Récanati, ou ainda, “visível” / 

“invisível”, na terminologia usada por Louis Marin126. (1) Segundo aqueles Messieurs de Port-

Royal, porque há signos “juntos às coisas” e signos “separados das coisas”, não poderá nunca 

concluir-se da presença do signo a presença da coisa representada, na medida em que há 

signos de coisas ausentes; mas também não poderá concluir-se da presença do signo a 

ausência da coisa que ele representa, visto que há signos de coisas presentes. Apenas a 

natureza particular do signo permitirá julgar em cada caso da presença ou ausência da coisa 

representada127. (2) Por outro lado, – e esta seria a segunda “máxima” – não obstante uma 

coisa num certo estado não poder ser signo de si mesma nesse mesmo estado, nada impede 

que essa coisa se represente a si mesma num estado diferente, «como é muito possível que um 

homem no seu quarto se represente a si mesmo pregando» [horas antes, no deserto, por 

exemplo]. A primeira impossibilidade resulta de Arnauld e Nicole considerarem que o signo 

exige uma distinção actual entre a coisa que representa e aquela que é representada, pois 

                                                                                                                                                   
conjoint à cet esprit» dos signos «séparés des choses ; comme la pierre du désert, qui était séparée de J.-C. 
selon son humanité, quoiqu’elle lui fût jointe selon sa divinité, qui est éternelle et qui remplit toutes choses», 
Tome III, pp. 96-97. 
125 Cf. Arnauld & Nicole, op. cit., p. 53: «2. Il y a des signes joints aux choses, comme l’air du visage qui est 
signe des mouvements de l’âme, est joint à ces mouvements qu’il signifie ; les symptomes, signes des maladies, 
sont joints à ces maladies ; (…) Il y a aussi des signes séparés des choses, comme les sacrifices de l’ancienne 
loi, signes de Jesus-Christ immolé, étoient séparés de ce qu’ils représentoient.» 
126 Referimo-nos aqui, de novo, à obra de François Récanati, La Transparence et L’Énonciation, op. cit., onde no 
segundo capítulo, «Transparence et opacité du signe», ele analisa esse par de conceitos na Lógica de Port-Royal, 
sobretudo nas pp. 31-34. Já Louis Marin, na obra acima citada, Critique du Discours, opta pelo par «visible» / 
«invisible», na análise que faz do modelo teórico do signo e, mais especificamente, do signo eucarístico, pp. 74-
77. 
127 «1. Qu’on ne peut jamais conclure précisement ni de la présence du signe à la présence de la chose signifiée, 
puisqu’il y a des signes de choses absentes ; ni de la présence du signe à l’absence de la chose signifiée, 
puisqu’il y a des signes de choses présentes. C’est donc par la nature particulière du signe qu’il faut en juger.», 
Arnauld & Nicole, op. cit., p. 53. 
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surgiria um paradoxo ontológico se uma mesma coisa (-signo) fosse simultaneamente duas 

coisas diferentes (coisa-representante e coisa-representada). Porém, esse paradoxo parece 

desaparecer se, simplesmente, houver uma distinção entre estados de uma mesma coisa, a 

qual pode representar-se, ou seja, ser, num certo estado, «coisa figurante», de si mesma, num 

estado diferente, «coisa figurada»128. (3) No entanto, os mesmos autores admitem que uma 

mesma coisa possa simultaneamente esconder e descobrir uma coisa diferente. E essa coisa é, 

evidentemente, o signo, pois que ele é, ao mesmo tempo, coisa e signo, na medida em que 

esconde como coisa aquilo que ele descobre enquanto signo. Dão-nos depois o exemplo de 

um signo natural tal como a «cinza quente», a qual esconde o fogo enquanto coisa, mas que o 

descobre enquanto signo (sinal) desse mesmo fogo. Mas acrescentam também exemplos de 

signos sobrenaturais, tal como as formas tomadas pelos anjos – que os cobrem como coisas e 

os descobrem como signos daquilo que representam - ou os símbolos eucarísticos (pão e 

vinho) - os quais escondem o corpo e o sangue de Jesus Cristo enquanto coisas, mas que o 

revelam enquanto símbolos da sua presença real129. (4) Por fim, concluem uma última 

máxima: que consistindo a natureza do signo em excitar nos sentidos a ideia da coisa figurada 

(objecto) pela ideia da coisa figurante (signo), ele – o signo - subsistirá, ainda que essa coisa 

seja destruída na sua natureza, enquanto aquele efeito (de excitação da ideia da coisa 

representada pela ideia da representante) subsistir130. Isto significa que a ideia de signo 

subsistirá ainda que o signo enquanto coisa desapareça, pois o que é verdadeiramente 

relevante, para estes jansenistas, é que persista o efeito de excitação dessa dupla ideia - da 

ideia da coisa representada pela ideia da que representa, i. e., propriamente, a relação de 

representação que o signo implica. Na verdade, esta pode ter sido, para Arnauld e Nicole, a 

máxima mais importante e a que terá justificado a inclusão deste 4º capítulo na 5ª edição da 

Lógica, pois era ela que permitia justificar a posição jansenista relativamente ao mistério da 

transubstanciação eucarística, contra a opinião dos protestantes (defensores da 
                                                
128 «2. Que quoiqu’une chose dans un état ne puisse être signe d’elle-même dans ce même état, puisque tout 
signe demande une distinction entre la chose représentante & celle qui est représentée ; néanmoins il est très-
possible qu’une chose dans un certain état se représente dans un autre état, comme il est très-possible qu’un 
homme dans sa chambre se représente prêchant ; & qu’ainsi la seule distinction d’état suffit entre la chose 
figurante & la chose figurée : c’est-à-dire qu’une même chose peut être dans un certain état chose figurante, & 
dans un autre chose figurée.», Idem, ibidem, pp. 53-54. 
129 «3. Qu’il est très-possible qu’une même chose cache & découvre une autre chose en même temps ; & qu’ainsi 
ceux qui ont dit que rien ne paroît par ce qui le cache, ont avancé une maxime très-peu solide. Car la même 
chose pouvant être en même-temps & chose & signe, peut cacher comme chose, ce qu’elle découvre comme 
signe. Ainsi la cendre chaude cache le feu comme chose, & le découvre comme signe. Ainsi les formes empruntés 
par les Anges les couvroient comme choses, & les découvroient comme signe. Ainsi les symboles Eucharistiques 
cachent le corps de Jesus-Christ comme chose, & le decouvrent comme symbole.», ibidem, p. 54. 
130 «4. L’on peut conclure que la nature du signe consistant à exciter dans les sens par l’idée de la chose 
figurante celle de la chose figurée, tant que cet effet subsiste, c’est-à-dire tant que cette double idée est excitée, 
le signe subsiste, quand même cette chose seroit détruite en sa propre nature.» Cf. ibidem, p. 54. 
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consubstanciação ou da união sacramental), como revela o exemplo que apresentam de 

seguida. Já que não importa também que o pão da Eucaristia subsista na sua própria natureza 

– não só nos seus acidentes mas na sua substância de pão -, desde que ele continue a excitar 

nos sentidos dos fiéis a imagem de um pão espiritual que lhes permita conceber a comunhão 

de todos os membros da Igreja no corpo de Cristo131. 

 A segunda divisão e as máximas que dela derivam os lógicos jansenistas revelam as 

determinações do signo no âmbito da relação de representação que lhe subjaz. O signo é uma 

coisa, uma coisa que representa outra coisa, isto é, que torna presente ao espírito a ideia de 

uma coisa ausente. Não que esta coisa representada esteja, de modo necessário, fisicamente 

ausente132, mas no sentido em que, para a “vista do espírito”, ela só se torna presente através 

da coisa que a representa (o signo). Trata-se de uma presença - perceptiva e não ontológica - 

mediada pelo signo, enquanto que este está presente ontologicamente, na medida em que é 

uma coisa representante, embora ausente perceptivamente – “invisível” -, no sentido em que 

desaparece da “vista do espírito” para dar lugar à coisa representada. Se assumirmos esta 

metáfora visual do espírito, podemos considerar a condição de transparência ou diafaneidade 

do signo, necessária para que, através dele, o espírito veja o objecto que ele lhe dá a ver. 

Apenas enquanto coisa transparente o signo pode representar, desocultar, «descobrir» a coisa, 

ou melhor, a ideia da coisa, para o espírito que o considera enquanto tal. E esta transparência 

é essencial ao signo, na medida em que o signo é sempre signo de qualquer coisa. Mas a 

verdade é que a mesma coisa que representa pode ser considerada enquanto coisa e já não 

como signo133. Nesse momento, a coisa opacifica-se: já não deixa ver através de si uma outra 

coisa, mas torna-se, antes, ela mesma, na coisa que é vista. O facto de a coisa representante (o 

signo) se desdobrar, segundo o ponto de vista adoptado, em dois aspectos – ideia de coisa e 

ideia de signo – manifesta essa dupla condição, de transparência e opacidade, da coisa. O 

exemplo da «cinza quente», dado por Arnauld e Nicole, demonstra essa dupla condição e esse 

                                                
131 «Et il n’importe de même que le pain de l’Eucharistie subsiste en sa propre nature, pourvû qu’il excite 
toûjours dans nos sens l’image d’un pain qui nous serve à concevoir de quelle sorte le corps de Jesus-Christ est 
la nourriture de nos ames, & comment les fidelles sont unis entr’eux.» Idem, ibidem, p. 54. 
Evidentemente, não cabe na economia desta tese desenvolver os argumentos da polémica à volta do mistério 
eucarístico, a qual ocupou milhares de páginas sob a pena dos jansenistas e dos calvinistas. Poderá, no entanto, 
ler-se um sintético resumo em Adorno, F. P., Arnauld, op. cit., pp. 65-71 e, mais especificamente, sobre a relação 
do signo com a eucaristia, pp. 137-140. 
132 Como resulta da primeira máxima : «1. Que não podemos nunca concluir precisamente nem da presença do 
signo a presença da coisa significada, porque há signos de coisas ausentes; nem da presença do signo a 
ausência da coisa significada, porque há signos de coisas presentes. É pois consoante a natureza particular do 
signo que é necessário julgar.», cf. Arnauld & Nicole, La Logique, op. cit., p. 53. 
133 O que resulta da 2ª e da 3ª máxima: «…ou seja, que uma mesma coisa pode ser num certo estado coisa 
figurante, & noutro coisa figurada.»; «Pois podendo uma mesma coisa ser, ao mesmo tempo, coisa e signo, ela 
pode esconder como coisa, aquilo que descobre como signo.», cf. Idem, ibidem, pp. 53-54. 
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desdobramento, já que: «… a cinza quente esconde o fogo, enquanto coisa, e descobre-o, 

enquanto signo». E esse movimento de desdobramento do signo revela também a sua 

reflexividade imanente. Pois, o signo – «a cinza quente» -, ao tornar-se opaco, deixa de 

representar outra coisa - «o fogo» -, para se apresentar a si mesmo enquanto coisa – cinza, no 

estado quente134.135 

O capítulo IV termina com uma terceira classificação – esta propriamente 

ontológica136 - dos signos: 

 

“A terceira divisão dos signos é: que há os naturais, que não dependem da fantasia dos 

homens, como uma imagem num espelho é um signo natural daquele que ela 

representa; & que há outros que são apenas de instituição e de estabelecimento, quer 

tenham alguma relação afastada com a coisa figurada, quer não tenham nenhuma. 

Assim, as palavras são signos de instituição dos pensamentos, & e os caracteres das 

palavras.”137 (sublinhado nosso) 

 

 Segundo esta última tipologia dos signos, haveria, portanto, coisas que representariam 

outras naturalmente, enquanto que certas coisas só poderiam representar outras diferentes 

quando isso resultasse de uma instituição, de um estabelecimento ou convenção. Essa 

naturalidade da representação parece ser determinada aqui, pela negativa, da não necessidade 

de um estabelecimento convencional – ou artificial, se quisermos – da relação de 

representação entre uma coisa representante e uma coisa representada, mas isso não nos diz o 

que a torna naturalmente representativa. O exemplo do espelho parece dar um dos critérios 

possíveis dessa naturalidade, que intuitivamente interpretamos como sendo o da duplicação 
                                                
134 Veja-se François Récanati, La Transparence et l’Énonciation, op. cit., pp. 31 e 33 para a representação 
esquemática destes dois momentos: o de transparência (x → y, onde x é a coisa que representa e y a coisa 
representada) e o de reflexão ( ). Porque a ideia de signo tem essa capacidade de desdobramento a adequada 
representação esquemática do signo na teoria de Port-Royal seria: → y. 
135 Para além desta capacidade de auto-apresentação – do signo enquanto coisa -, os autores da Lógica falam 
ainda, na segunda máxima, na possibilidade de auto-representação da coisa, num outro estado. Mas o exemplo 
que dão é o de um homem – em rigor, uma res cogitans - que se representa, o que nos leva a crer que, na 
economia do texto, nem todos os signos terão essa capacidade, mas apenas os signos ou coisas que para além de 
uma “reflexão virtual” são capazes de uma “reflexão expressa” – uma distinção que Arnauld fará mais tarde no 
seu tratado Des Vraies et des Fausses Idées (vide secção 4 deste capítulo). 
136 Na distinção já aludida que Louis Marin fez em La Critique du Discours, op. cit., p. 80. 
137 «La troisième division des signes est, qu’il y en a de naturels qui ne dépendent pas de la fantaisie des 
hommes, comme une image qui paroît dans un miroir est un signe naturel de celui qu’elle représente, & qu’il y 
en a d’autres qui ne sont que d’institution & d’établissement, soit qu’ils ayent quelque rapport éloigné avec la 
chose figurée, soit qu’ils n’en ayent point-du-tout. Ainsi les mots sont signes d’institution des pensées, & les 
caracteres des mots.», Arnauld & Nicole, La Logique, op. cit., p. 54. 
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mimética da imagem de uma coisa no seu reflexo especular. Seriam assim naturalmente 

representativas – e, portanto, signos - as coisas que apresentassem uma semelhança visível 

com a coisa representada. Com efeito, no fim do parágrafo há uma remissão implícita138 para 

o capítulo XIV da 2ª parte da Lógica, onde se trata de saber quando é legítimo atribuir aos 

signos os nomes das coisas que representam, nomeadamente, relativamente aos signos de 

instituição, pois, como dizem Arnauld e Nicole, «em relação aos signos naturais não há 

dificuldade; porque a relação visível que há entre este tipo de signos & as coisas marca 

claramente que, quando afirmamos do signo a coisa significada, nós queremos dizer, não que 

o signo seja realmente essa coisa, mas que ele o é, em significação & em figura»139 

(sublinhado nosso). 

Esta caracterização é, contudo, problemática no âmbito de uma filosofia cartesiana 

que, apesar das diferenças e da heterodoxia de Arnauld, contextualiza a teoria do signo de 

Port-Royal. Bastaria, aliás, o exemplo da «cinza quente», que ainda há pouco referimos, e que 

é definitivamente um signo natural do fogo, para falsificar a hipótese de que a semelhança 

visível seria o principal critério de aferição da naturalidade de um signo, pois, facilmente 

entendemos que a relação que existe entre a coisa que representa (cinza) e a coisa 

representada (fogo) não se baseia em qualquer semelhança visual, ainda que existam marcas 

físicas que indiciam a presença do fogo (a temperatura e a cor da cinza, sendo as mais 

evidentes). O mesmo se poderia dizer para a respiração como sinal natural da vida de um 

animal ou para a palidez numa mulher grávida. Sendo índices ou sintomas físicos (táctil e 

auditivo, no caso da respiração, e visual, no caso da palidez) de uma causa, não se confundem, 

de modo nenhum, com os fenómenos representados (a vida, num caso, e a gravidez, no outro). 

A própria Lógica, como vimos já, condena o recurso ao critério da semelhança para entender 

a noção de ideia e o modo da sua representatividade, desde logo na recusa da origem sensista 

das ideias e na distinção que tenta estabelecer entre ideia e imagem140. Vejamos na secção 

                                                
138 «On expliquera en traitant des propositions, une vérité importante sur ces sortes de signes, qui est que l’on 
en peut en quelques occasions affirmer les choses signifiées.», cf. Arnauld & Nicole, La Logique, op. cit., p. 54. 
A parte II é dedicada à operação do entendimento que é julgar e, por conseguinte, à forma lógica do juízo, que é 
a proposição. O capítulo XIV da 2ª parte trata das “proposições onde se dá aos signos os nomes das coisas” e é 
nele que Arnauld e Nicole desenvolvem mais um pouco as determinações dos signos naturais e dos signos de 
instituição. 
139 «Et il s’agit de savoir quand on a droit de le faire, principalement à l’égard des signes d’institution ; car à 
l’égard des signes naturels, il n’y a pas de difficulté ; parceque le rapport visible qu’il y a entre ces sortes de 
signes & les choses, marque clairement que quand on affirme du signe la chose signifiée, on veut dire, non que 
ce signe soit réellement cette chose, mais qu’il l’est en signification & en figure.», cf. Arnauld & Nicole, La 
Logique, op. cit., p. 156. Note-se, de novo, a confusão nas próprias palavras dos autores da Lógica com a 
significação, a qual é, todavia, compreensível se tivermos em conta o contexto lógico-gramatical e, como tal, 
linguístico desta consideração. 
140 Ver sobretudo o Discurso II da Lógica, op. cit., pp. 30-32, no cap. I da 1ª parte, pp. 40-42. 
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seguinte como é que esta crítica da semelhança foi já uma prerrogativa da noção cartesiana de 

representação. 

Secção 3. 

A crítica da semelhança 

 

 Numa obra de Michel Foucault, que se tornou célebre, Les Mots et les Choses, - 

precisamente o mesmo livro que ligou a Lógica e a Gramática de Port-Royal à consolidação 

de uma “episteme clássica” - o “arqueólogo do saber” diz que foi precisamente até ao fim do 

século XVI, ou seja, até ao fim do Renascimento, que a semelhança foi o paradigma da 

constituição do saber – conhecer as coisas era, então, decifrar o jogo simbólico de 

semelhanças que as ligava - e que no século XVII esse laço entre as semelhanças e o 

conhecimento se desfez, para dar lugar a um novo paradigma, o da representação141. 

Evidentemente, todas as generalizações e simplificações correm o risco de anular as 

excepções tal como a multiplicidade de experiências e manifestações, ainda que tenham a 

virtude de apontar tendências e possíveis critérios de análise, mas obrigam forçosamente a 

uma leitura crítica e mais atenta para aquele que quiser aprofundar o estudo do fenómeno 

generalizado. A interpretação de Michel Foucault não estará errada, na sua generalidade, mas 

não escapa à simplificação generalizadora. Está, porém, sobretudo, também ela, obnubilada 

pelos idola fori que o comércio com as leituras estruturalistas e a obsessão pela linguagem, na 

produção intelectual francesa dos anos 60, lançou sobre a sua inteligente análise arqueológica 

do saber. E ironicamente ele começa, depois de uma bela passagem pelo romance de 

Cervantes que matiza a sobrevivência das similitudes e das analogias na imaginação literária e 

na poesia, por recordar o Novum Organum de Francis Bacon (1561-1626) na primeira 

denúncia epistemológica das ilusões que podem derivar das semelhanças (por ex: Liv. I, §45), 

através da sua famosa doutrina dos idola. A similitude seria no discurso e na expressão do 

barroco, que ora nascia, mais a «ocasião do erro» do que a forma simbólica do saber142. Mas 

                                                
141 Cf. Foucault, M., Les Mots et les Choses, op. cit., pp. 32-45, para uma caracterização desse paradigma 
quinhentista das semelhanças, com os quatro tipos de similitudes: convenientia, aemulatio, analogia e simpatia; 
para uma exposição das diferentes características do paradigma da representação, ver ibidem, pp. 66 e ss. 
142 Cf. Foucault, Les Mots et les Choses, op. cit., p. 65 : «L'âge du semblable est on train de se refermer sur soi-
même. Derrière lui il ne laisse que des jeux. Des jeux dont les pouvoirs d'enchantement croissent de cette 
parenté nouvelle de la ressemblance et de l'illusion; partout se dessinent les chimères de la similitude, mais on 
sait que ce sont des chimères; c'est le temps privilégié du trompe-l’œil, de l'illusion comique, du théâtre qui le 
dédouble et représente un théâtre, du quiproquo, des songes et visions; c'est le temps des sens trompeurs, c'est le 
temps où les métaphores, les comparaisons et les allégories définissent l'espace poétique du langage. Et par le 
fait même le savoir du XVIIe siècle laisse le souvenir déformé d'une connaissance mêlée et sans règle où toutes 
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teria sido com Descartes que se iniciou, de facto, uma consequente crítica da semelhança 

como forma primeira de constituição do conhecimento. A semelhança deveria ser dele 

excluída por ser fonte de erro e ilusão e obrigar, por isso, a uma análise das suas confusões, 

em termos de identidades e diferenças, ou seja, de medida e ordem: os dois tipos de 

comparação admitidos na procura do conhecimento verdadeiro e que constituiriam uma 

espécie de álgebra universal do saber científico ou mathesis universalis143. Mas, talvez tão 

importante como esse aspecto, foi o aparecimento de um novo regime dos signos144 que teria 

revelado o paradigma clássico da representação, pois: «[a] partir da idade clássica, o signo é a 

representatividade da representação, enquanto ela é representável»145. Foucault refere-se aqui 

ao facto de o signo, como ele é compreendido em Port-Royal, ser já de si uma representação 

de uma representação, que é a forma de perceber e de pensar do sujeito cognoscente, na 

epistemologia cartesiana. Detenhamo-nos, porém, com alguma atenção no modo como 

Descartes fez essa crítica da semelhança, olhando para algumas passagens dos seus escritos, 

para, assim, nos defendermos das vertigens das rápidas generalizações. 

 

As duvidosas aparências dos sentidos 

 

   O mundo barroco em que o pensamento de René Descartes se desenvolveu era um 

palco de aparências e efeitos, inconstantes e ilusórios, onde tudo, começando pelos dados dos 

sentidos, era ocasião para o erro e para a dúvida. Um projecto de refundação do saber exigia, 

pois, a prevenção contra as possibilidades de engano e as incertezas, num combate contra um 

cepticismo que grassava no mundo ocidental desde o século XVI. Todos os esforços iniciais 

seriam feitos, pois, no sentido de o espírito encontrar um caminho recto para a descoberta do 

conhecimento certo e evidente. Nas Regulae ad Directionem Ingenii, primeiro esboço 

inacabado do seu método, que desenvolveria no Discours e nas Meditationes, ele confirma 

esse objectivo logo na primeira regra: «O fim dos estudos deve ser o de dirigir o espírito de 

maneira a que ele estabeleça juízos sólidos e verdadeiros sobre tudo aquilo que se lhe 

                                                                                                                                                   
les choses du monde pouvaient se rapprocher au hasard des expériences, des traditions ou des crédulités. 
Désormais les belles figures rigoureuses et contraignantes de la similitude vont être oubliées. Et on tiendra les 
signes qui les marquaient pour rêveries et charmes d'un savoir qui n'était pas encore devenu raisonnable.» 
143Cf. Idem, ibidem, pp. 65 e ss. 
144Trata-se, evidentemente, do regime revelado por este mesmo capítulo IV da Primeira parte da Lógica de Port-
Royal que acabámos de analisar. Cf. Ibidem, pp. 72 e ss. 
145«A partir de l'âge classique, le signe c'est la représentativité de la représentation en tant qu'elle est 
représentable.», in Foucault, op. Cit., p. 79. 
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apresenta.»146 E é interessante notar que começa a explicação desta regra, logo, pela censura 

de um juízo por semelhança: «Todas as vezes que os homens se apercebem de uma 

semelhança entre duas coisas, eles têm o hábito de aplicar a uma e a outra, mesmo naquilo 

que elas mostram de diferente, o que reconheceram por verdadeiro numa das duas. É assim 

que comparam, indevidamente, as ciências, que consistem unicamente no trabalho do espírito, 

com as artes, que precisam de um certo uso e de uma certa disposição corporal.»147 Não 

critica, no entanto, aqui a semelhança em si, mas, antes, a comparação indevida (male 

conferentes) feita a partir da percepção dessa semelhança, indutora de engano e erro. Nem por 

isso, contudo, rejeita Descartes as operações de comparação em geral, como pode ver-se 

depois, na Regra XII, que recomenda a comparação daquilo que queremos conhecer com 

aquilo que já é conhecido, e, para além disso, o uso de todos os recursos da inteligência, da 

imaginação, dos sentidos e da memória (entendidas aqui como faculdades)148.  Veremos, 

porém, como depois fará algumas advertências em relação aos dados da imaginação e dos 

sentidos, os quais podem ser fontes de erro e falsidade. 

 No fim de 1629, Descartes terá começado a trabalhar num tratado de filosofia natural 

que, por receios de represálias das autoridades eclesiásticas, antecipados pela condenação de 

Galileu (1633)149 – pois que nesse tratado também ele assumia a concepção heliocêntrica de 

Copérnico -, não viria a ser publicado durante a sua vida. N'O Mundo ou Tratado da Luz, o 

filósofo, formado no colégio de La Flèche, apresentava as suas teorias físicas sobre a natureza 

e propriedades da luz, sobre cosmologia e, numa segunda parte do projecto, um Tratado do 

Homem, que mostrava a fisiologia dos seres humanos. Uma idiossincrasia destes tratados é 

que as doutrinas neles expostas eram apresentadas sob o aspecto da fábula150, ou seja, elas 

explicavam como se passam as coisas num Mundo imaginário e como são constituídas 

fisicamente umas estátuas ou máquinas feitas de terra com forma humana que Deus poderia 

                                                
146«REGULA I. Studiorum finis esse debet ingenij directio ad solida & vera, de ijs omnibus quae occurrunt, 
proferenda judicia.», in Œuvres de Descartes, op. cit., AT X, 359. 
147«Ea est hominum consuetudo, ut, quoties aliquam similitudinem inter duas res agnoscunt, de vtráque judicent, 
etiam in eo in quo sunt diversae, quod de alterutrâ verum esse compererunt. Ita scientias, quae totae in animi 
cognitione consistunt, cum artibus, quae aliquem corporis vsum habitumque desiderant, malè conferentes, 
videntesque non omnes artes simul ab eodem homine esse addiscendas...», ibidem. 
148«REGULA XII. Denique omnibus vtendum est intellectús, imaginationis, sensús, et memoriae auxilijs, tum ad 
propositiones simplices distinctè intuendas; tum ad quaesita cum cognitis ritè comparanda vt agnoscantur, tum 
ad illa invenienda, quae ita inter se debeant conferri, vt nulla pars humanae industriae omittatur.», Idem, AT X, 
410. 
149 Veja-se a confissão de Descartes na carta a Mersenne de finais de 1633, nas Œuvres de Descartes, op. cit., 
AT I, 270-272. 
150 A obra de Jean-Pierre Cavaillé, Descartes - A Fábula do Mundo, Trad. Miguel Serras Pereira, col. 
«Pensamento e Filosofia», Instituto Piaget, Lisboa, 1996 [1ª edição original : Descartes – La Fable du Monde, 
Librairie Philosophique J. Vrin, 1991], analisa o tratado, desenvolvendo precisamente essa ideia da efabulação 
cosmológica cartesiana. 



60 
 

ter criado151. Contudo e apesar da precaução retórica, o seu conteúdo era levado bastante a 

sério por Descartes, tal como a preocupação epistemológica com que iniciou as primeiras 

páginas d'O Mundo, já que o capítulo primeiro tratava da diferença entre as nossas sensações 

(“nos sentimens”) e a natureza das coisas que as produzem: 

 

“Pois ainda que cada um de nós se convença habitualmente que as ideias que nós 

temos no nosso pensamento são inteiramente semelhantes aos objectos dos quais elas 

procedem, não vejo, contudo, qualquer razão que nos assegure que assim seja; noto 

antes, pelo contrário, muitas experiências que nos fazem disso duvidar.”152 

 

Apesar de nesta época Descartes ainda não ter exposto as suas concepções metafísicas, é 

evidente que há aqui já em formação uma separação entre o que se passa no espírito ou, pelo 

menos, nas ideias que ele concebe, e o que chega lá de fora, isto é, as qualidades das coisas 

exteriores que pelos nossos sentidos são percebidas. Mas na frase que antecede esta 

afirmação, Descartes tinha acabado de complicar tudo isto dizendo que a dissemelhança era 

entre as sensações ou, literalmente, sentimentos (sentimens), isto é, «as ideias que se formam 

na nossa imaginação pelo intermédio dos sentidos» e aquilo que está nos objectos. É que, na 

verdade, segundo uma teoria da percepção que ele começou a apresentar na Regra XII das 

Regulae e que ele continuou a desenvolver no Le Monde, as ideias são imagens ou formas que 

a alma razoável faz surgir (mais exactamente na segunda parte, i. e., no Traité de L'Homme, 

AT XI, 176-7) na imaginação – que, enquanto phantasia, é uma verdadeira parte do corpo 

(«veram partem corporis», Regulae, AT X, 414), mas que, enquanto “sentido interno”153, é 

simultaneamente uma das faculdades do pensamento. Esta ambiguidade dos termos 

'imaginação' e 'ideia' tornar-se-ia particularmente problemática com a determinante separação 

metafísica das substâncias, num dualismo ontológico que ainda não aparecia claramente 
                                                
151 Porém, numa carta a Mersenne de 20 de Fevereiro de 1639 (AT II, 525), confessava que se se comparasse 
aquele 'Mundo' e aquelas 'máquinas' humanas com o nosso mundo e com os homens de carne e osso, não haveria 
qualquer tipo de distinção. 
152 «Car encore que chacun se persuade communément, que les idées que nous avons en nostre pensée sont 
entièrement semblables aux objets dont elles procèdent, je ne vois point toutesfois de raison, qui nous assure que 
cela soit; mais je remarque, au contraire, plusieurs expériences qui nous en doivent faire douter.» in Œuvres de 
Descartes, op. cit., AT XI, 3-4. 
153 A formação de Descartes no Colégio jesuíta de La Flèche deixou evidentemente marcas escolásticas no seu 
pensamento, ainda que deles tentasse nas suas obras futuras livrar-se o mais possível. Nesta primeira obra são 
evidentes ainda esses resquícios. A fina análise das Regulae por Jean-Luc Marion em Sur l'Ontologie Grise de 
Descartes revela mais do que isso que elas foram escritas num diálogo contra o texto aristotélico (Categorias, 
Analíticos Posteriores, De Anima, Física, etc). Cf. Marion, Jean-Luc, Sobre a Ontologia Cinzenta de Descartes, 
Trad. Armando Pereira da Silva e Teresa Cardoso, Pensamento e Filosofia, Insituto Piaget, Lisboa, 1997. 
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nestes primeiros textos. Mas a confusão semântica entre ideia e imagem iria permanecer, não 

obstante as sucessivas tentativas de clarificação feitas por Descartes, perante as objecções dos 

seus atentos leitores (a que já aludimos na primeira secção deste capítulo). É, por isso, 

interessante que esta primeira advertência se faça explicitamente a propósito do fenómeno da 

luz, pondo sob suspeita o sentido que mais rapidamente associamos à imagem e às 

semelhanças: a visão.  O modo como a luz parece afectar-nos pela sensação visual não nos diz 

nada de verdadeiro sobre a sua natureza ou sobre os objectos que a emitem e reflectem (AT 

XI,3), porque não há nada de semelhante entre isso e as ideias que dela temos – sejam elas 

sensações recebidas ou conceitos formados. Veremos, daqui a pouco, como é que, mais tarde, 

no ensaio Dióptrica, onde expôs a sua teoria da visão, Descartes explicou essa dissemelhança 

visual entre o dado, pelos sentidos, e o visto, no espírito. 

 A visão que dominava tradicionalmente as metáforas do conhecimento – mas também 

no pensamento de Descartes, que, na Regra III, afirma que o único modo de chegar à ciência é 

pela nossa própria intuição clara e evidente (clare et evidenter possimus intueri), três termos 

que transportam a semântica da visão e da luz (cf. AT X, 366-368) – revela-se, então, um dos 

sentidos mais falíveis, em consonância com a retórica do cepticismo barroco154. Muitas vezes 

a falibilidade da visão é “corrigida” pela eficácia cognitiva de outros sentidos, como seja o 

tacto – de todos os sentidos «o menos enganador e o mais seguro»155 -, a que Descartes 

recorre tão frequentemente (e nomeadamente na Dioptrique) para explicar a própria visão156. 

Mas, logo a seguir, o filósofo mostra como essa falibilidade é extensível aos outros sentidos – 

fala explicitamente da audição e do tacto – os quais também não nos dão “imagens” 

semelhantes das coisas, nem sequer semelhantes ao que cada um dos outros sentidos nos 

transmite acerca delas. A partir do exemplo da fala, ele mostra-nos como o som também não 

nos faz ter nenhuma ideia semelhante à coisa que o emite: «Pensais que, quando nem sequer 

atentamos na significação das palavras, & apenas ouvimos o seu som, a ideia deste som, o 

qual se forma no nosso pensamento, seja alguma coisa de semelhante com o objecto que dele 

é a causa? Um homem abre a boca, agita a língua, expele o seu sopro: não vejo, em nenhuma 

dessas acções, qualquer coisa que seja minimamente semelhante à ideia do som que elas nos 

                                                
154 Cf. Jean-Pierre Cavaillé, Descartes – A Fábula do Mundo, op. cit., pp. 69-81. 
155 «L'attouchement est celuy de tous nos sens que l'on estime le moins trompeur & le plus assuré...», in Œuvres 
de Descartes, op. cit., AT X, 5. 
156 Merleau-Ponty, por exemplo, não hesita em dizer : «Le modèle cartésien de la vision, c'est le toucher.». Cf. 
Maurice Merleau-Ponty, L’Œil et L'Esprit, Préf. De Claude Lefort, Folio – Essais, Éditions Gallimard, Paris, 
1964, p. 37. 
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fazem imaginar.»157 E, nem sequer o tacto foge a essa dissemelhança, como mostra o exemplo 

das cócegas que uma pena produz nos lábios de uma criança adormecida ou a dor do soldado 

que se julgava ferido, após um combate, e chamou um cirurgião para descobrir que afinal a 

sensação de dor era provocada pela correia de um cinto (AT X, 6). 

 

A semiose cartesiana da natureza 

 

 O exemplo da comunicação linguística dá-nos, porém, uma pista sobre o modelo 

semiótico que Descartes parece querer adoptar para explicar a percepção por representação 

(pela ideia) e dissemelhança dos fenómenos naturais, como a Luz: 

 

“Sabeis bem que as palavras, não tendo qualquer semelhança com as coisas que elas 

significam, não deixam de fazer com que possamos concebê-las, &, frequentemente, 

mesmo sem que atentemos no som das palavras, nem às suas sílabas; de modo que 

pode acontecer que depois de ouvir um discurso, do qual tenhamos compreendido 

perfeitamente o sentido, não saibamos dizer em que língua foi pronunciado. Ora, se 

palavras, que apenas significam pela intuição dos homens, são suficientes para nos 

fazer conceber as coisas, com as quais não têm qualquer semelhança: porque é que a 

Natureza não poderá também ela ter estabelecido um certo signo que nos faça ter o 

sentimento da Luz, ainda que esse signo não tenha em si nada que se assemelhe a esse 

sentimento?”158 

 

                                                
157 «Pensez-vous, lors mesme que nous ne prenons pas garde à la signification des paroles, & que nous oyons 
seulement leur son, que l'idée de ce son, qui se forme en nostre pensée, soit quelque chose de semblable à l'objet 
qui en est la cause? Vn homme ouvre la bouche, remue la langue, pousse son haleine : je ne vois rien, en toutes 
ces actions, qui ne soit fort différent de l'idée du son, qu elles nous font imaginer.», in Œuvres de Descartes, op. 
cit., AT X, 5. 
158 «Vous sçavez bien que les paroles, n'ayant aucune ressemblance avec les choses qu'elles signifient, ne 
laissent pas de nous les faire concevoir, & souvent mesme sans que nous prenions garde au son des mots, ny à 
leurs syllabes ; en sorte qu'il peut arriver qu'après avoir ouy vn discours, dont nous aurons fort bien compris le 
sens, nous ne pourrons pas dire en quelle langue il aura esté prononcé. Or, si des mots, qui ne signifient rien que 
par l'institution des hommes, suffisent pour nous faire concevoir des choses, avec lesquelles ils n'ont aucune 
ressemblance : pourquoy la Nature ne pourra-t'elle pas aussi avoir estably certain signe, qui nous fasse avoir le 
sentiment de la Lumière, si bien que ce signe n'ait rien en soy, qui soit semblable à ce sentiment ?», Idem, AT X, 
4. 
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Estas palavras de Descartes parecem bastante eloquentes quanto à hipótese de uma semiose 

dos fenómenos naturais, ou seja, à percepção dos estímulos sensitivos exteriores como meros 

signos, que representariam as coisas das quais eles emanam. Visto que, por um lado, os 

sentidos não nos dão acesso a “imagens” (ideias) semelhantes ao que existe na natureza, mas, 

por outro, não temos qualquer outro acesso ao exterior senão pelo intermédio dos sentidos, 

tem que assumir-se que os dados dos sentidos têm de ser descodificados, decifrados ou 

interpretados, como se se tratasse de signos, pois também as palavras, apesar de não se 

assemelharem aos seus significados ou aos seus referentes, isto é, às coisas que representam, 

nos permitem concebê-las quando as ouvimos (ou lemos). Evidentemente, os signos 

linguísticos são convencionais – ou “de instituição”, para usar a terminologia de Port-royal -, 

enquanto que estes 'signos' naturais não dependem da vontade ou de um encontro (tácito) 

entre os homens, mas de uma ligação sensível qualquer entre o percipiente e o percebido159. 

Tem, pois, de haver algo – um 'quid' – na experiência sensível que permita ao pensamento, 

não só referir-se às coisas, como concebê-las e conhecê-las. No fundo o problema é o da 

passagem de naturezas sensíveis para “imagens” inteligíveis, as ideias – 'adventícias', dirá 

Descartes mais tarde. Esse problema começou Descartes por resolvê-lo na Regra XII do seu 

primeiro ensaio metodológico e epistemológico, numa teoria da percepção que postulava a 

existência de «naturezas simples corpóreas» – extensão, grandeza, figura, número, 

movimento, etc -, inteligíveis, ou melhor, intuíveis pelo pensamento, depois de devidamente 

recebidas pela sensação e traduzidas pela imaginação. Pois que, no fundo, é disso que se trata: 

de uma redução dos confusos dados dos sentidos a elementos simples, claros e evidentes, de 

natureza abstracta, que o espírito possa conhecer, depois da sua “recomposição” pela 

imaginação160; também uma redução do qualitativo – as cores, as qualidades como calor, frio, 

húmido ou seco, são como que obstáculos confusos e obscuros à apreensão inteligível, e, 

sabendo que podem sempre ser depois explicados por recomposição, são rapidamente 

reduzidos – ao quantitativo – o mensurável, o enumerável, em suma, o geometrizável e o 

calculável que são, mais adequadamente, formas operáveis pelas faculdades intelectuais do 

espírito. Ainda segundo as Regulae, as quantidades, ou seja, as diferentes relações e 

proporções são capazes de exprimir as diferenças qualitativas das sensações, «por uma 
                                                
159  Não vamos agora aqui discutir os limites e os defeitos desta analogia linguística e muito menos os 
anacronismos de um alegado anúncio do signo saussuriano – que evidentemente repudiamos -, mas pode ler-se 
um desenvolvimento argumentado deste assunto na obra já citada de J.-P. Cavaillé, pp. 84-93. 
Ver, também, a leitura desta semiologia cartesiana por Louis Marin em La Critique du Discours, op. cit., pp. 86-
92. 
160 Para uma análise deste processo de «desconstrução do eidos e construção do objecto» cognoscível nesta 
Regra XII, leia-se o capítulo III da obra já citada de Jean-Luc Marion, pp. 155-206, com particular atenção às 
importações e superações da epistemologia aristotélica. 
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espécie de analogia com a extensão de um corpo figurado»161. As figuras – geométricas – e as 

coordenadas matemáticas são os representantes inteligíveis das multiplicidades e das 

grandezas do confuso e complexo mundo sensível, porque «o conceito de figura é tão comum 

& simples que ele está envolvido em todas as coisas sensíveis»162. A geometria e a álgebra – 

mas no caso de Descartes, ainda mais, a geometria analítica, que ele mesmo “inventou” - 

tornam-se, então, os modelos epistemológicos da física cartesiana. 

 Estamos conscientes de ter, também nós, acabado de fazer uma simplificação grosseira 

de um processo perceptivo mais complexo, que Descartes desenvolve nas Regulae, mas 

também, mais tarde, no Le Monde e ainda na Dioptrique. Parecem-nos, porém, suficientes 

estas considerações para compreender como é que Descartes reduziu os dados do sensível a 

elementos semióticos e semânticos e, assim, tentou superar os preconceitos cognitivos da 

semelhança. No entanto, vejamos muito sumariamente e a título praticamente ilustrativo como 

é que o autor do Discurso do Método, aplicou esta redução semiótica à percepção visual na 

Dióptrica (1637), onde reitera a sua crítica da semelhança como critério da representação, 

mas onde persiste a força sedutora da imagem e da figura como metáfora da ideia. 

 

Figuração e dissemelhança na Dioptrique 

 

 Num dos três ensaios que acompanharam o célebre Discurso do Método (1637), 

naquele que Descartes dedicou às teorias da luz, da visão e à refracção da luz nas lentes, por 

isso, denominado Dióptrica, o filósofo condena mais uma vez aqueles que tentam explicar a 

percepção sensível através da semelhança entre as sensações e as coisas das quais elas são 

recebidas. Tratando este ensaio sobretudo do sentido da visão – mas estendendo o seu alcance 

neste aspecto da teoria perceptiva aos outros sentidos – ele censura que alguns filósofos 

tenham idolatrado a metáfora das imagens na sensação visual, pois «na medida em que não 

consideram nelas [nas imagens] outra coisa para além do facto de terem semelhanças com os 

objectos que elas representam, é-lhes impossível mostrar-nos como é que elas podem ser 

formadas por esses objectos, & recebidas pelos órgãos dos sentidos externos, & transmitidas 

                                                
161 Vide Regra XIV, «...per analogiam quamdam ad extensionem corporis figurati.», in AT X, 441. 
162 Cf. Regra XII : «...tam communis & simplex sit figurae conceptus, vt involvatur in omni sensibili.», Idem, AT 
X, 413. 
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pelos Nervos até ao cérebro»163. A razão do erro deve-se à força de sedução de uma analogia: 

a da imagem pictórica. É que vendo como o nosso pensamento se excita quando contempla a 

imagem de um quadro, esses filósofos julgaram que também se excitaria, do mesmo modo, 

pelas que atingem os nossos sentidos externos, como se deles derivassem pequenos quadros 

que se formariam na nossa cabeça. Mas, assinala Descartes, não são só as imagens que 

excitam o nosso pensamento. E dá o exemplo dos signos e das palavras - cujo modelo havia já 

adoptado, como vimos, no Le Monde - os quais não se assemelham de modo nenhum ao que 

elas significam (AT VI, 112). Mas se insistirmos em pensar que os objectos projectam as suas 

imagens no nosso cérebro, podemos notar que as imagens não devem assemelhar-se 

totalmente aos seus objectos, sob pena de não restar qualquer diferença entre umas e outros. 

Bem pelo contrário, até é recomendável, para que elas desempenhem devidamente a sua 

função representativa, que as imagens se lhes assemelhem pouco ou até, por mais contra-

intuitivo que pareça, que haja qualquer distorção ou dissemelhança que permita melhor 

identificá-las (AT VI, 113). Dá depois disso o famoso exemplo das imagens gravadas em 

talha doce. 

 

“Como podeis ver, as talhas doces, sendo feitas apenas com um pouco de tinta 

colocada aqui e ali sobre o papel, representam florestas, cidades, homens, & até 

batalhas e tempestades, ainda que, de um número infinito de qualidades diversas que 

elas nos permitem conceber nesses objectos, não haja nenhuma, para além da mera 

figura, em relação à qual elas tenham propriamente semelhança; &, ainda que a 

tenham, será sempre uma semelhança muito imperfeita, visto que, sobre uma 

superfície totalmente plana, elas conseguem representar corpos com diferentes 

saliências & reentrâncias, & que, frequentemente, ao seguir a perspectiva, elas 

representem melhor os círculos através de ovais do que com outros círculos; & 

quadrados através de losangos do que por outros quadrados; & da mesma maneira as 

outras figuras: de modo que, muitas vezes, para que sejam imagens com uma 

                                                
163 Cf. O discurso iv de « La Dioptrique»,  in Œuvres de Descartes, op. cit., AT VI, 112 : «Il faut, outre cela, 
prendre garde a ne pas supposer que, pour sentir, l'ame ait besoin de contempler quelques images qui soyent 
enuoyées par les obiects iusques au cerueau, ainsi que font communément nos Philosophes; ou, du moins, il faut 
conceuoir la nature de ces images tout autrement qu'ils ne font. Car, d'autant qu'ils ne considerent en elles autre 
chose, sinon qu'elles doiuent auoir de la resemblance auec les obiects qu'elles representent, il leur est 
impossible de nous monstrer comment elles peuuent estre formées par ces obiects, & receues par les organes des 
sens extérieurs, & transmises par les Nerfs iusques au cerueau.» 
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qualidade mais perfeita, & para que melhor representem um objecto, elas não lhe 

devem assemelhar-se.” 164 

 

Ora, o modelo da gravura serve muito bem para explicar a formação das imagens no cérebro, 

pois, tal como nela as múltiplas e complexas qualidades são transmitidas por económicas 

marcas de tinta e segundo as regras da perspectiva, ou seja, as proporções e os códigos do 

espaço geométrico, também na percepção sensível a diversidade e riqueza da sensação chega 

ao cérebro por relações e proporções de movimentos que são recebidos pelos órgãos passivos 

da sensibilidade, depois transmitidos pelos espíritos animais através da vibração dos inúmeros 

e minúsculos filamentos dentro dos “tubos” nervosos, até às concavidades do cérebro, onde 

são impressos. As imagens no cérebro não são visualmente semelhantes às aparências das 

coisas que as projectam, mas são antes imagens sintetizadas numa «pequena glândula» (a 

glândula pineal) – sede da imaginação e do sentido comum –, a partir desses movimentos 

nervosos que lhe transmitem as qualidades das coisas sensíveis, reduzidas às suas naturezas 

simples: situação, distância, grandeza e figura – também a luz e a cor, no que respeita ao 

caso da sensação visual (cf. AT VI, 130-141). Estas figuras sintetizadas na glândula pineal 

«devem ser tomadas pelas ideias, isto é, as formas ou imagens que a alma racional 

imediatamente considerará (AT XI, 176-7)», como dizia no Traité de L'Homme165. As figuras 

transmitidas pelos movimentos têm assim mais uma força significante, do que uma virtude 

pictórica. Estas figuras são mais imaginadas – por uma potência inteligível de ordem 

geométrica – do que realmente vistas166 e não precisam de ser semelhantes porque são como 

que signos para serem interpretados pelo espírito, de modo a que este possa conceber as 

coisas do mundo exterior a que eles se referem. 

                                                
164 «Comme vous voyés que les taille-douces, n'estant faites que d'vn peu d'encre posée ça & là sur du papier, 
nous representent des forets, des villes, des hommes, & mesme des batailles & des tempestes, bien que, d'vne 
infinité de diuerses qualités qu'elles nous font conceuoir en ces obiets, il n'y en ait aucune que la figure seule 
dont elles ayent proprement la resemblance; & encores est-ce vne resemblance fort imparfaite, vu que, sur vne 
superficie toute plate, elles nous representent des cors diuersement releués & enfoncés, & que mesme, suiuant 
les règles de la perspectiue, souuent elles representent mieux des cercles par des ouales que par d'autres 
cercles; & des quarrés par des lozanges que par d'autres quarrés ; & ainsi de toutes les autres figures : en sorte 
que souuent, pour eftre plus parfaites en qualité d'images, & representer mieux vn obiect, elles doiuent ne luy 
pas resembler.», in Œuvres de Descartes, op. cit., AT VI, 113. 
165 «Or, entre ces figures, ce ne sont pas celles qui s'impriment dans les organes des sens extérieurs, ou dans la 
superficie intérieure du cerueau, mais seulement celles qui se tracent dans les esprits sur la superficie de la 
glande H où est le siège de l'imagination, & du sens commun qui doiuent estre prises pour les idées, c'est à dire 
pour les formes ou images que l'ame raisonnable considerera immédiatement, lors qu'estant vnie à cette 
machine elle imaginera ou sentira quelque objet.», in Œuvres de Descartes, op. cit., AT XI, 176-177. 
166 Também neste sentido interpretativo J.-P. Cavaillé, Descartes – A Fábula do Mundo, op. cit, p. 131. 
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 Apesar da eficácia retórica da explicação da percepção por representação de Descartes, 

não passa também despercebido que ela não se desembaraça definitivamente das imagens, das 

figuras e das analogias miméticas. Não obstante o alegado modelo semiótico, continua a 

tratar-se de figuração, de imaginação e persiste um mínimo de semelhança perceptiva – na 

gravura em talha doce – que permite comparar representante e representado. Com efeito, esta 

proscrição da semelhança do âmbito da representação, feita por Descartes, teria uma longa 

descendência e, ainda no século XX, vimos renascer com as ideologias estruturalistas e os 

fascínios linguísticos a condenação da semelhança e da mimesis167, em prol das teses 

nominalistas e convencionalistas, mesmo no contexto das artes visuais. Mas, sobretudo, no 

que respeita à representação pictórica, regressariam os “fantasmas” da semelhança e do 

figurativo. 

 

* 

 

 Na secção seguinte, vamos continuar a perceber as consequências de uma teoria 

cartesiana da percepção, sempre no contexto de uma lógica arnaldiana das ideias, que como 

vimos na primeira secção faz uma equação entre o acto de perceber e a própria ideia para 

fazer perceber a verdadeira dimensão representativa do pensamento. Tudo isto se esclareceu 

numa famosa e virulenta polémica entre «dois cartesianos», Antoine Arnauld e Nicolas 

Malebranche, sobre essa representatividade do pensar e, nomeadamente, sobre o estatuto 

ontológico e epistemológico das ideias representativas. 

 

Secção 4. 

A polémica Arnauld-Malebranche sobre os “seres representativos” 

 

Apresentação da polémica 

 

 A controvérsia inicia-se oficialmente com a publicação, em 1683, da obra de Antoine 

Arnauld que lhe dá o nome, Des Vraies et des Fausses Idées, e que marca o tom da polémica: 

“contre ce qu’enseigne l’Auteur de la Recherche de la Vérité”. Esse autor é Nicolas de 

                                                
167 Nomeadamente com Nelson Goodman na sua famosa Languages of Art, op. cit, em especial, pp. 3-43. 
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Malebranche, o oratoriano, adepto da filosofia de Descartes, que, em 1674, havia começado a 

publicar essa sua volumosa obra de epistemologia, em cujo Livro Terceiro expõe a sua 

doutrina sobre a natureza das ideias. Ao contrário do que seria de esperar, no entanto, a obra 

de Malebranche que despoletou a polémica não terá sido essa, mas antes a que publicou em 

1680, ou seja, o Traité de la Nature et de la Grâce, pois foi esta a que mais fortemente atingiu 

a sensibilidade religiosa e os escritos sobre a “Graça eficaz” do teólogo da Sorbonne e porta-

voz do movimento jansenista de Port-Royal, o “Grande” Arnauld. De outro modo, porque 

esperaria Arnauld nove anos para reagir tão violentamente a uma obra, sobre a qual revelou 

até uma certa simpatia aquando do momento da sua publicação168, tempo em que uma 

saudável amizade ligava ainda os dois “cartesianos”? Discute-se pois, desde então, a 

pertinência do ataque à epistemologia malebranchiana quando o que parece estar em causa é 

na verdade uma matéria puramente teológica. Precavendo-se, portanto, contra a suspeita de 

“má fé” que haveria, de facto, de ser levantada pelo próprio Malebranche, Arnauld justifica a 

sua crítica à doutrina das Ideias, incluída em De la Recherche de la Vérité, remetendo no 

preâmbulo das Vraies et Fausses Idées para a indicação incluída na segunda edição do Traité 

de la Nature et de la Grâce que dizia ser necessário conhecer bem os princípios estabelecidos 

naquela doutrina, ou seja, que a natureza das Ideias nos revela que «nós vemos todas as coisas 

em Deus»169. Apesar de não facilmente compreensível, esta indicação de Malebranche serviu 

como um belo pretexto a Arnauld para atacar estrategicamente o sistema malebranchiano 

onde parecia haver maiores vulnerabilidades, pondo em causa as suas capacidades filosóficas 

num domínio metafísico e altamente especulativo, deixando aberto o caminho para 

desacreditar mais tarde as opções teológicas do Oratoriano170. 

                                                
168 Cf. Bouillier, Francisque, Histoire de la Philosophie Cartésienne, vol. 2, (3ª edição) Paris : Ch. Delagrave et 
Compagnie Librairies-Éditeurs, 1868, pp. 170-171. 
169 Arnauld, Antoine, Des Vraies et des Fausses Idées, contre ce qu’enseigne l’Auteur de la Recherche de la 
Vérité, op. cit., p. 14 : «Nostre amy nous a avertis, dans la seconde Edition de son Traité de la Nature et de la 
Grace, que pour le bien entendre il seroit à propos que l’on sçust les principes établis dans le livre de la 
Recherche de la Vérité ; et il a marqué en particulier ce qu’il a enseigné de la nature des Idées, c'est-à-dire, de 
l’opinion qu’il a que nous voyons toutes choses en Dieu. 
Je me suis donc mis à étudier cette matiere, et m’y estant appliqué avec soin j’ay trouvé si peu de vray 
semblance, pour ne rien dire de plus fort, dans tout ce que nostre amy enseigne sur ce sujet, qu’il m’a semblé 
que je ne pouvois mieux faire, que de commencer par là à luy montrer qu’il a plus de sujet qu’il ne pense de se 
defier de quantité de speculations qui luy ont paru certaines, afin de le disposer par cette experience sensible à 
chercher plustost l’intelligence des mysteres de la Grace dans la lumiere des Saints, que dans ses propres 
pensées.» 
170 A obra de Denis Moreau dedicada exclusivamente às polémicas que opuseram Antoine Arnauld e Nicolas 
Malebranche apresenta as várias dimensões do debate e o seu contexto teológico-filosófico. Cf. Moreau, Denis, 
Deux Cartésiens – La polémique enre Antoine Arnauld et Nicolas Malebranche, Bibliothèque d’Histoire de la 
Philosophie, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1999. Para uma apresentação mais sucinta, mas também 
esclarecedora, da polémica ver o artigo do mesmo Moreau, D., “The Malebranche-Arnauld Debate” in Nadler, 
Steven, The Cambridge Companion to Malebranche, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, pp. 87-111. 
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 Com efeito, o tratado de Arnauld foi apenas o pontapé de saída para uma disputa que 

se arrastaria para além da sua própria morte, em 1694, com a publicação póstuma de uma sua 

carta dirigida a Malebranche e as respectivas respostas do Oratoriano, às quais havia 

precedido uma sequência de respostas, defesas e réplicas de parte a parte, que adensaram e 

complexificaram o conflito, tanto no grau do diferendo como na extensão das matérias em 

discussão (a natureza das ideias, a extensão inteligível, a ordem da natureza e o papel da 

providência divina, a graça e os prazeres dos sentidos). O volume de textos, aos quais se 

acrescentam as recolhas e relatórios da disputa feitos, por exemplo, por Pierre Bayle (1647-

1706), no periódico Nouvelles de la République des Lettres, as cartas entre os vários 

opositores e defensores de Malebranche e Arnauld ou mesmo as Meditações sobre o 

conhecimento, a verdade e as ideias de Leibniz e o Exame da opinião de Malebranche feito 

por John Locke, tornaria demasiado longa a exposição da polémica e seu desenvolvimento e 

seria verdadeiramente desadequado fazer a análise extensiva desse volume imenso na 

economia desta tese171. De todo o modo, o que nos interessa aqui são as posições e os 

argumentos de ambos sobre a natureza das ideias, os quais ficam suficientemente claros na 

exposição feita por Arnauld em Des Vraies et des Fausses Idées, na Resposta do Père 

Malebranche e na respectiva Défense de M. Arnauld. 

 

Ideias confusas sobre uma noção ambígua 

 

De modo inteligente, Arnauld começou, no seu tratado, por considerar, muito 

cartesianamente, uma série de regras metodológicas necessárias na “procura da verdade”, que 

todo o espírito razoável e de bom senso tem de aceitar nesta matéria das Ideias (cap. I)172. 

                                                                                                                                                   
Em língua portuguesa, a controvérsia mereceu recentemente a atenção de Adelino Cardoso, que se foca 
precisamente na representação como modalidade de conhecimento (única no caso de Arnauld e uma entre outras 
para Malebranche) e seu lugar na natureza do pensamento, em Cardoso, Adelino, “A representatividade do 
pensar na controvérsia entre Malebranche e Arnauld” in Vida e Percepção de Si: Figuras da subjectividade no 
século XVII, Fórum de Ideias 28, Edições Colibri, Lisboa, 2008, pp. 57-70. 
171 Em Dezembro de 1985, por ocasião de um colóquio organizado por Fernando Gil e dedicado às 
Controvérsias Científicas e Filosóficas, o filósofo Marcelo Dascal dedicou uma comunicação à análise dos 
aspectos retóricos e argumentativos envolvidos nesta vastíssima polémica, focando-se, também ele, naquilo a 
que chamou “primary text” da controvérsia, ou seja, os textos escritos pelas mãos de Arnauld e Malebranche e 
directamente ligados ao tópico das ideias, suscitado pelo livro de Arnauld. Veja-se aliás a tabela nº1 da página 62 
incluído em Dascal, Marcelo, “The Controversy about Ideas and Ideas about Controversy” in Gil, Fernando 
(Ed.) Controvérsias Científicas e Filosóficas – Actas do colóquio organizado pelo Gabinete de Filosofia do 
Conhecimento na Universidade de Évora (2 – 7 de Dezembro de 1985), Editorial Fragmentos, Lisboa, 1990, pp. 
61-100. 
172 «Ces regles sont, ce me semble, si raisonnables, que je ne croy pas qu’il y ait aucun home de bon sens qui ne 
les approuve, et qui au moins ne demeure d’accord qu’on ne sçauroit mieux faire que de les observer quand on 
le peut, et que c’est le vray moyen d’eviter dans les sciences naturelles beaucoup d’erreurs, ausquelles on 
s’engage souvent sans y penser.», Cf. Arnauld, VFI, op. cit., p. 17. 
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Regras que apelam à clareza e progressividade da exposição, à precisão e distinção 

conceptual, à economia e simplicidade das soluções explicativas e ao respeito pelo dualismo 

ontológico, herdado de Descartes: «A 1ª é de começar pelas coisas mais simples e mais claras, 

e que são tais que delas não se pode duvidar desde que se lhes preste atenção. A 2ª de não 

misturar aquilo que conhecemos claramente, através de noções confusas que sejam mais tarde 

necessárias para explicar outras coisas; pois isso seria querer esclarecer a luz com as trevas. A 

3ª é de não procurar razões até ao infinito, mas de nos mantermos naquilo que sabemos ser da 

natureza de uma coisa, ou ser certamente uma qualidade (…) A 4ª é de não pedir definições 

de termos que são claros por si mesmos, e que nós simplesmente obscureceríamos ao querer 

defini-los, porque apenas poderíamos explicá-los através de outros menos claros. (…) A 5ª é 

de não confundir as questões, onde se deve responder pela causa formal, com aquelas onde se 

deve responder pela causa eficiente; e de não pedir uma causa formal à causa formal, o que 

[só por si] é fonte de muitos erros, e depois responder com a causa eficiente. (…) A 6ª é a de 

tomarmos cuidado para não conceber os espíritos como corpos, nem os corpos como espíritos, 

atribuindo a uns aquilo que apenas convém aos outros: como quando atribuímos aos corpos o 

medo do vazio, e aos espíritos de precisarem da presença local dos objectos para os 

percepcionar. Se isto determina ou não um dualismo epistemológico é o que procuraremos 

saber mais à frente. A 7ª de não multiplicar os seres sem necessidade, tal como se faz 

frequentemente na Filosofia ordinária; como quando, por exemplo, quando não queremos que 

os diversos arranjos e configurações das partes da matéria sejam suficientes para fazer uma 

pedra, ouro, chumbo, fogo, água, se houver ainda uma forma substancial de pedra, de ouro, de 

chumbo, de fogo, de água, realmente distinta de tudo o que podemos conceber como arranjos 

e configurações das partes da matéria.»173 

                                                
173 «La 1. est de commencer par les choses les plus simples, et les plus claires, et qui sont telles qu’on n’en peut 
douter pourvu qu’on y fasse attention. / La 2. de ne point brouiller ce que nous connoissons clairement, par des 
notions confuses dont on voudroit que nous nous servissions pour l’expliquer davantage ; car ce seroit vouloir 
éclairer la lumiere par les tenebres. / La 3. est de ne chercher point de raisons à l’infiny, mais de demeurer à ce 
que nous sçavons estre de la nature d’une chose, ou en estre certainement une qualité (…) / La 4. est de ne point 
demander de definitions des termes qui sont clairs d’eux-mêmes, et que nous ne pourrions qu’obscurcir en les 
voulant definir, par ce que nous ne pourrions les expliquer que par de moins clairs. (…) / La 5. est de ne pas 
confondre les questions, où on doit répondre par la cause formelle, avec celles, où on doit répondre par la cause 
efficiente ; et de ne pas demander de cause formelle de la cause formelle, ce qui est une source de beaucoup 
d’erreurs, mais répondre alors par la cause efficiente. (…) / La 6. est de prendre bien garde de ne pas concevoir 
les esprits comme les corps, ni les corps comme les esprits, en attribuant aux uns ce qui ne convient qu’aux 
autres : comme quand on attribue aux corps la crainte du vuide, et aux esprits d’avoir besoin de presence locale 
de leurs objets pour les apercevoir. / La 7. de ne pas multiplier les estres sans necessité, ainsi qu’on fait si 
souvent dans la Philosophie ordinaire ; comme lorsque, par exemple, l’on ne veut pas que les divers 
arrangements et configurations des parties de la maniere suffisent pour faire une pierre, de l’or, du plomb, du 
feu, de l’eau, s’il n’y a encore une forme substancielle de pierre, d’or, de plomb, de feu, d’eau, réellement 
distinguée de tout ce que l’on peut concevoir d’arrengements et de configurations des parties de la matiere.», 
Cf. Arnauld, Op. cit., pp. 17-19. 
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Regras que, na opinião do jansenista, Malebranche nem sempre respeita, na exposição 

que faz da sua doutrina, com resultados desastrosos para a sua compreensão e aceitabilidade. 

Nomeadamente, a maneira pouco clara e precisa como Malebranche aplica a noção de Ideia é 

criticada por Arnauld no cap. 21, acusando-o de usar o mesmo termo em sentidos bastante 

diferentes, com prejuízo para a clareza do raciocínio e da exposição. Com efeito, essa 

ambiguidade do termo Ideia não tinha escapado ao Père Malebranche que, na terceira edição 

de De la Recherche de la Vérité (1678), à qual adicionou uma série de Éclaircissements, tenta 

justificar essa equivocidade: «Tomei-o algumas vezes como tudo aquilo que representa ao 

espírito qualquer objecto, seja clara ou confusamente. Tomei-o ainda mais geralmente como 

tudo o que é objecto imediato do espírito. Mas tomei-o também num sentido mais preciso e 

mais restrito, isto é, em relação a tudo o que representa as coisas ao espírito de uma maneira 

tão clara que podemos ver num simples relance se tais ou tais modificações lhes pertencem. 

Por isto é que por vezes disse que tínhamos uma ideia da alma, e que outras eu o neguei.»174 

Obviamente, esta justificação não serve a Arnauld, que a acha insuficiente e confusa e oferece 

“generosamente” o seu próprio esclarecimento desse Éclaircissement (cap. III). Segundo ele, 

Malebranche referiu-se a ideias no seu Livro Primeiro como percepções, no sentido em que 

não podemos ter uma ideia de um objecto se não o percepcionamos, ainda que dele fiquemos 

com uma ideia confusa, enquanto no seu Livro Terceiro se referiu a Ideias como “seres 

representativos” dos objectos, distintos das percepções, aos quais só temos acesso pela “visão 

em Deus”175. E é precisamente neste ponto que reside o diferendo entre os dois cartesianos. Já 

que, para Antoine Arnauld, existe uma identificação entre ideia e percepção (Cap. V, Def. 

3)176, tratando-se apenas de duas designações diferentes para um mesmo evento mental - 

(existindo porém uma razão, à qual já nos referiremos, para haver duas maneiras diferentes de 

designar essa modificação da alma que é a ideia) -, e é totalmente indefensável a necessidade 
                                                
174 «Je l’ai pris quelquefois pour tout ce qui représente à l’esprit quelque objet, soit clairement, soit 
confusément. Je l’ai pris même encore plus généralement pour tout ce qui est l’objet immédiat de l’esprit. Mais 
je l’ai pris aussi dans le sens le plus précis et le plus resserré, c’est-à-dire pour tout ce qui représente les choses 
à l’esprit d’une manière si claire qu’on peut découvrir d’une simple vue si telles ou telles modifications leur 
appartiennent. C’est pour cela que j’ai dit quelquefois qu’on avait une idée de l’âme, et que quelquefois je l’ai 
nié.» Cf. Malebranche, Nicolas, Éclaircissements sur la Recherche de la Vérité. Réponse à Régis. Annexes, 
Présentation, édition et notes par Jean-Christophe Bardout, Bibliothèque des Textes Philosophiques, Paris : 
Librairie Philosophique J. Vrin, 2006, p. 40. 
175 «(…) Il croyoit donc alors qu’idées estoit la même chose que pensées. Et on n’a aussi qu’à lire ce chapitre 
pour estre convaincu qu’il y prend par tout pour deux termes sinonymes les idées et les pensées. Cependant il est 
clair que quand il parle à fond de la nature des Idées dans la II. Partie du III. Livre et dans les Eclaircissements, 
ce ne sont plus les pensées de l’ame et les perceptions des objets qu’il appelle Idées, mais de certains estres 
representatifs des objets, differens de ces perceptions, qu’il dit exister veritablement, et estre necessaires pour 
apercevoir tous les objets materiels.», Cf. Arnauld, VFI, op. cit., p. 28. 
176 «3. Je prends aussi pour la même chose l’idée d’un objet et la perception d’un objet. Je laisse à part s’il y a 
d’autres choses, à qui on puisse donner le nom d’idée. Mais il est certain qu’il y a des idées, prises en ce sens, et 
que ces idées sont, ou des attributs, ou des modifications, de nostre ame.», Cf. Idem, ibidem, p. 44. 
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de postular “seres representativos”, mediando entre a alma e o objecto percebido, para 

explicar o modo como concebemos, percebemos ou pensamos (expressões também elas 

equivalentes, segundo Arnauld). 

Para compreender o surgimento desta diferença de entendimentos em relação à noção 

de ideia por parte dos dois cartesianos, é necessário, no entanto, recuar ao próprio Descartes 

que, na Terceira Meditação, marca a sua ambiguidade congénita, dizendo: 

 

“Se essas ideias são tomadas apenas enquanto certos modos de pensar, não 

reconheço entre elas nenhuma diferença ou desigualdade, e todas parecem proceder de 

mim da mesma maneira; mas, se as consideramos como imagens, em que umas 

representam uma coisa e as outras [representam] outra, é evidente que elas são 

bastante diferentes entre si.” (Descartes, Meditationes de prima philosophia, III, AT, 

VII, 40)177 

 

Descartes distingue, aqui, duas maneiras de compreender o termo ideia: através da sua 

realidade formal ou da sua realidade objectiva. Enquanto realidade formal, todas as ideias se 

identificam ontologicamente, na medida em que são apenas equivalentes modalidades da 

mesma substância, a res cogitans, isto é, são modificações da alma. No que respeita à sua 

realidade objectiva, as ideias distinguem-se porque representam diferentes objectos. E é, 

precisamente, quando tomadas como representações que a natureza das ideias é interpretada 

de modo diferente por Malebranche e por Arnauld. Pois a formulação cartesiana das 

Meditações parece autorizar Malebranche a compreender as ideias como entidades 

representativas que medeiam entre a alma e os objectos (ainda que Malebranche desenvolva 

esta interpretação de um modo, no mínimo heterodoxo, situando tais entidades representativas 

não na própria alma, mas na mente de Deus), ao mesmo tempo que permite Arnauld entender 

as ideias enquanto modalidades representativas da própria alma referidas aos objectos da 

percepção, sem necessidade de entidades mediadoras dela distintas. Ambos os autores aceitam 

a representatividade das ideias mas concebem-na, portanto, de maneira bastante diferente: 

Malebranche hipostasia essa realidade objectiva da ideia em “seres representativos” que 

existem na mente divina, fazendo com que a percepção de objectos externos nunca aconteça 

senão pela mediação daquelas entidades, cuja objectividade é garantida por uma visão em 
                                                
177 «Nempe, quatenus ideae istae cogitandi quidam modi tantum sunt, non agnosco ullam inter ipsas 
inaequalitatem, & omnes a me eodem modo procedere videntur ; sed, quatenus una unam rem, alia aliam 
repraesentat, patet easdem esse ab invicem valde diversas.» Cf. Descartes, René, Méditations Métaphysiques, 
op. cit., p. 104. 
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Deus; Arnauld identifica a ideia a uma percepção, a uma mera modificação da alma, mas cuja 

representatividade característica permite conhecer directamente os objectos sem mediação, 

pois é por representação da ideia que as coisas estão objectivamente no espírito. 

 

 

 

 

Argumentos: Malebranche 

 

 O que levou, porém, Malebranche a deduzir aquelas entidades? Recorde-se, por um 

lado, que a grande preocupação do Oratoriano na sua obra epistemológica era identificar as 

causas de erro no processo cognitivo para as poder afastar na nossa “busca da verdade” e, por 

outro lado, que ele era um cartesiano convicto e, como tal, postulava um abismo ontológico 

entre o espírito inteligível e a matéria extensa. Ora, segundo o livro I da RV, o espírito do 

homem possui duas faculdades, sendo o entendimento, a faculdade passiva que consiste em 

receber as ideias, ou seja, perceber as coisas (e a vontade, a faculdade de receber diferentes 

inclinações ou de querer diferentes coisas). Logo, é pelo entendimento que se percebe ou 

conhece, ou seja, que se recebe as ideias dos objectos, porque perceber um objecto é o mesmo 

que receber a ideia que o representa (RV, I, 1, i, p.43)178. Quando, no livro III, Malebranche 

trata especificamente dessa faculdade do espírito que é o entendimento, ele explica que não 

podemos perceber os objectos que estão fora de nós – os objectos materiais – por si próprios 

(«par eux-mêmes»), porque o objecto imediato do nosso espírito não pode ser senão algo que 

esteja intimamente unido à alma, algo de inteligível, a que ele chama ideia: 

 

“Creio que toda a gente concorda que nós não percebemos os objectos que estão fora 

de nós por si próprios. Nós vemos o sol, as estrelas, e uma infinidade de objectos que 

estão fora de nós, mas não é verosímil que a alma saia do corpo, e que ela vá, por 

                                                
178 «… D’où il faut conclure que c’est l’entendement qui aperçoit ou qui connaît, puisqu’il n’y a que lui qui 
reçoive les idées des objets, car c’est une même chose à l’âme d’apercevoir un objet, que de recevoir l’idée qui 
le représente. C’est aussi l’entendement qui aperçoit les modifications de l’âme, ou qui les sent, puisque 
j’entends par ce mot entendement cette faculté passive de l’âme, par laquelle elle reçoit toutes les différentes 
modifications dont elle est capable. Car c’est la même chose à l’âme de recevoir la manière d’être qu’on appelle 
la douleur, que d’apercevoir ou de sentir la douleur, puisqu’elle ne peut recevoir la douleur d’autre manière 
qu’en l’apercevant. D’où l’on peut conclure que c’est l’entendement qui imagine les objets absents, et qui sent 
ceux qui sont présents ; et que les sens et l’imagination ne sont que l’entendement, apercevant les objets par les 
organes du corps, ainsi que nous expliquerons dans la suite.» Cf. Malebranche, Nicolas, De la Recherche de la 
Vérité. Livres I-III, Présentation, édition et notes par Jean-Christophe Bardout, Bibliothèque des Textes 
Philosophiques, Paris : Librairie Philosophique J. Vrin, 2006, pp. 126-127. 
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assim dizer, passear-se pelos céus, para aí contemplar todos esses objectos. Ela não os 

vê, portanto, por si próprios, e o objecto imediato do nosso espírito, quando por 

exemplo vê o sol, não é o sol, mas aquilo a que eu chamo ideia. Assim, por esta 

palavra, ideia não entendo outra coisa senão aquilo que é o objecto imediato, ou o 

mais próximo do espírito, quando ele percebe qualquer objecto, ou seja, aquilo que 

toca e modifica o espírito da percepção que ele tem do objecto.” (RV, III, 1, p.413)179 

 

Ideia é, portanto, o objecto imediato ou mais próximo do espírito, quando este percebe 

(«aperçoit») um objecto. É por isso absolutamente necessário que a ideia do objecto esteja 

actualmente presente no espírito, embora não seja necessário que haja fora do espírito alguma 

coisa semelhante àquela ideia. Pois é facto que no sonho, na imaginação ou na alucinação 

vemos coisas que não existem nem nunca existiram fora do espírito e, no entanto, não 

podemos dizer que vemos nada, porque ver nada não é ver sequer180: “ Quando um homem, 

por exemplo, imagina uma montanha de ouro, é absolutamente necessário que a ideia dessa 

montanha esteja realmente presente no seu espírito. Quando um louco, ou um homem com 

febre alta ou que dorme, vê como que diante dos seus olhos um qualquer animal, é seguro que 

aquilo que ele vê seja alguma coisa, e que deste modo a ideia desse animal exista 

verdadeiramente, mas aquela montanha de ouro ou este animal nunca existiram.”181 

Malebranche quis, deste modo, respeitar o princípio epistemológico da separação das 

substâncias, pelo que o objecto imediato do espírito só poderia ser algo de inteligível, algo 

que pudesse estar intimamente unido à alma, ou seja, no modo de uma presença actual – não 

necessariamente uma presença local, mas uma presença “ôntica” 182 (ou causal183, como 

                                                
179 « Je crois que tout le monde tombe d’accord que nous n’apercevons point les objets qui sont hors de nous par 
eux-mêmes. Nous voyons le soleil, les étoiles, et une infinité d’objets hors de nous, et il n’est pas vraisemblable 
que l’âme sorte du corps, et qu’elle aille, pour ainsi dire, se promener dans les cieux, pour y contempler tous ces 
objets. Elle ne les voit donc point par eux-mêmes, et l’objet immédiat de notre esprit, lorsqu’il voit le soleil par 
exemple, n’est pas le soleil, mais quelque chose | qui est intimement unie à notre âme, et c’est ce que j’appelle 
idée. Ainsi, par ce mot idée, je n’entends ici autre chose que ce qui est l’objet immédiat, ou plus proche de 
l’esprit, quand il aperçoit quelque objet, c’est-à-dire ce qui touche et modifie l’esprit de la perception qu’il a 
d’un objet.» Cf, Malebranche, RV, op. cit., p. 435. 
180 Cf. Malebranche, Nicolas, De la Recherche de la Vérité. Livres IV-VI, Présentation, édition et notes par 
Jean-Christophe Bardout, Bibliothèque des Textes Philosophiques, Paris : Librairie Philosophique J. Vrin, 2006, 
p. 86. 
181 «Lorsqu’un homme, par exemple, imagine une montagne d’or, il est absolument nécessaire que l’idée de cette 
montagne soit réellement présente à son esprit. Lorsqu’un fou, ou un homme qui a la fièvre chaude ou qui dort, 
voit comme devant ses yeux quelque animal, il est constant que ce qu’il voit n’est pas rien, et qu’ainsi l’idée de 
cet animal existe véritablement, mais cette montagne d’or et cet animal ne furent jamais.» Cf. Malebranche, RV 
Liv. I-III, op. cit., p. 436. 
182 Tomamos esta expressão de empréstimo a Steven Nadler que a usa para explicitar o sentido do argumento de 
Malebranche: «“Present to the mind” is taken by Malebranche, in a literal-minded way, to mean an ontic 
presence. The mind must be where its immediate object is; or that immediate object must be in the mind…», cf. 
Nadler, S., Op. cit., p. 70. 
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consideraria mais tarde numa quinta edição da RV). A ideia, como a concebe Malebranche, 

preenche esse requisito pois trata-se de um ente inteligível e não extenso e, mais do que isso, 

pode representar no espírito as propriedades e qualidades dos corpos extensos. E ainda que 

tais corpos não existam fora dele, essa ideia é definitivamente real e verdadeira. Porquê? 

Porque ela existe na mente de Deus e é precisamente nela que a vemos. Só Deus, ao qual a 

nossa alma está unida pela sua presença, garante a veracidade e clareza das ideias, pois na sua 

mente estão as essências de todas as criaturas e só Ele nos pode iluminar acerca delas, isto é, 

dar-nos a evidência das propriedades das coisas na pura inteligibilidade da Sua substância 

divina. Mesmo em relação à própria alma, da qual temos, por nós próprios, apenas um 

sentimento interior, só em Deus podemos ver a sua ideia de forma «clara e perfeita». Depois 

de refutar outras explicações do modo como podemos ver os objectos que estão fora de nós – 

como a teoria medieval da species, a doutrina das verdades eternas ou a consideração das 

ideias inatas – Malebranche conclui então que vemos todas as coisas em Deus184, através das 

ideias que na sua mente existem e que nos representam ao espírito os objectos: 

 

“… é absolutamente necessário que Deus tenha em si mesmo as ideias de todos os 

seres que ele criou, pois que de outro modo ele não teria podido produzi-las, e que desse 

modo ele vê todos esses seres, considerando as perfeições que ele [Deus] contém, [e] com as 

quais eles [os seres] estão em relação. É preciso ver, para além disso, que Deus está 

estreitamente unido às nossas almas pela sua presença, de tal modo que podemos dizer que ele 

é o lugar dos espíritos, tal como os espaços são num certo sentido o lugar dos corpos. Estando 

estas duas coisas supostas, é certo que o espírito pode ver aquilo que há em Deus, que 

representa os seres criados, porque isso é muito espiritual, muito inteligível, e muito presente 

ao espírito. Deste modo, o espírito pode ver em Deus as obras de Deus, supondo-se que Deus 

queira assim fazê-lo descobrir aquilo que nele há que os representa. Ora eis as razões que 

parecem provar que ele o queira, em vez de criar um número infinito de ideias em cada 

espírito.” (RV, III, vi, 437)185 

                                                                                                                                                   
183 Apenas os objectos capazes de estabelecer uma relação causal com o espírito poderiam estar unidos com ele 
da maneira necessária para que existisse cognição directa. Pois para que algo fosse perceptível, teria de poder 
agir imediatamente na alma. 
184 Cf, Malebranche, ibidem, pp. 437-455. 
185 «… il est absolument nécessaire que Dieu ait en lui-même les idées de tous les êtres qu’il a créés, puisque 
autrement il n’aurait pas pu les produire, et qu’ainsi il voit tous ces êtres en considérant les perfections qu’il 
renferme auxquelles ils ont rapport. Il faut de plus savoir que Dieu est très étroitement uni à nos âmes par sa 
présence, de sorte qu’on peut dire qu’il est le lieu des esprits, de même que les espaces sont en un sens le lieu 
des corps. Ces deux choses étant supposées, il est certain que l’esprit peut voir en Dieu les ouvrages de Dieu, 
supposé que Dieu veuille bien lui découvrir ce qu’il y a dans lui qui les représente. Or voici les raisons qui 
semblent prouver qu’il veut, plutôt que de créer un nombre infini d’idées dans chaque esprit.» cf. ibidem, p. 454. 
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Malebranche apresenta, de seguida, essas tais razões, que não importa aqui analisar, mas que 

se resumem: ao argumento da economia da natureza criada, i. e., da simplicidade das vias da 

criação divina – ou seja, que Deus não faz nada inutilmente nem sem razão, pelo que escolhe 

sempre as vias mais simples e mais fáceis -; ao argumento da dependência das criaturas – a 

saber, que estando as criaturas inteiramente dependentes da vontade de Deus para lhes fazer 

descobrir a verdade dos outros seres, só a sua infinita liberalidade permite compreender que 

os homens de facto vejam e conheçam tudo aquilo que orgulhosamente eles pretendem 

descobrir por si mesmos – que, no fundo, é apenas um corolário da doutrina ocasionalista que 

o próprio Malebranche propõe; e, finalmente, ao argumento da natureza categorial, abstracta e 

geral do entendimento – ou seja, não podendo nós conhecer senão pelo intermédio de 

categorias, de ideias de género e espécie, etc, sempre que vemos um ser concreto pensamos já 

em abstracto em todos os seres e isso só é concebível se, na verdade, a cognição ocorrer nesse 

lugar universal de todos os espíritos que é o próprio Deus.186 

 

Argumentos: Arnauld 

 

 O trabalho argumentativo de Antoine Arnauld no tratado das VFI consistiu em refutar 

todas estas teses de Nicolas de Malebranche, justificando a sua posição, não só na 

inaceitabilidade delas, como numa certa ortodoxia da epistemologia cartesiana. Desde logo, 

atribui tudo aquilo que é dito sobre a natureza das ideias no Livro III da RV a fantasias que 

derivam de preconceitos da infância, nomeadamente, o argumento analógico da presença dos 

objectos sob os olhos para poderem ser vistos. No capítulo V, propõe-se mesmo fazer a prova 

geométrica da falsidade das ideias malebranchianas, apresentando uma série de definições, 

axiomas e questões que servem de princípios às suas demonstrações. Pensar, conhecer e 

perceber («appercevoir») são para Arnauld a mesma coisa, na medida em que são sempre 

modificações da alma e, por isso, partilham da mesma realidade formal. A ideia de um 

objecto e a percepção desse objecto são uma e a mesma coisa. Porquê, então, usar duas 

designações diferentes para a mesma modificação da alma? Porque designam duas relações: 

1º) à relação com a própria alma, chama-se percepção; e 2º) à relação com a coisa percebida 

enquanto ela está objectivamente na alma, chama-se ideia. Porém, trata-se de um mesmo acto 

da substância pensante, visto sob duas perspectivas diferentes. Recusa, portanto, esses “seres 

                                                
186 Cf. op. cit., pp. 454-456. 
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representativos” distintos das percepções – e a expressão «estres representatifs» para 

caracterizar as ideias no sistema malebranchiano é da autoria do próprio Antoine Arnauld – 

porque são supérfluos para explicar como o espírito conhece os objectos da percepção, já que 

o acesso a eles é directo e não necessita de uma mediação por qualquer tipo de entidades 

representativas postas entre o percipiente e o percebido. Não recusa, contudo, que as ideias 

sejam em si mesmas modalidades representativas, pois isso é o que elas são, na medida em 

que elas são o modo de ser objectivo das coisas, as quais estão no espírito por 

representação187. É isso que permite dizer que as nossas percepções (ou as nossas ideias) 

representam as coisas ao espírito quando as concebemos. Elas são como que as suas imagens, 

ainda que não no mesmo sentido em que se diz que os quadros são imagens dos originais que 

representam ou que as palavras, ditas ou escritas, são as imagens dos nossos pensamentos. 

 Na polémica entre Arnauld e Malebranche não está, portanto, em causa a 

representatividade das ideias, mas antes o sentido e o alcance dessa representatividade188, na 

medida em que as ideias são tomadas como os objectos imediatos da percepção, no caso de 

Malebranche, e como os próprios actos perceptivos, mas com um conteúdo objectivo, no caso 

de Arnauld. Note-se, todavia, que no capítulo VI, Arnauld admite que numa «certa maneira de 

falar» pode aceitar-se que as ideias são os objectos imediatos dos nossos pensamentos e que 

não vemos imediatamente as coisas. Mas demora-se em todo o capítulo a dizer em que 

medida ele admite essas «façons de parler». Apela, por isso, ao carácter essencialmente 

reflectinte do nosso pensamento sobre si mesmo, pois ele é sempre sui conscia, ou seja, pelo 

facto de sempre que pensamos termos a consciência desse pensamento, pode dizer-se que 

existe uma reflexão virtual do espírito que acompanha todas as percepções ou modificações 

da alma189. E, para além disso, temos a possibilidade de tomar essa percepção como objecto 

                                                
187 Sobre o “ser objectivo” e a influência de Francisco Suarez nesta concepção cartesiana, ver Nadler, Arnauld 
and The Cartesian Philosophy of Ideas, op. cit., pp. 147-165. 
188 Note-se o que diz a este propósito Adelino Cardoso na conclusão do seu breve mas acutilante artigo: «A par 
do conhecimento por representação, o filósofo oratoriano [Malebranche] reconhece a existência de outras 
modalidades de conhecimento, entre as quais se destacam a intuição racional e a consciência, que se 
caracterizam pela imediatez da relação entre sujeito e objecto, dispensando uma instância representativa a 
fazer a mediação entre eles. 
Arnauld considera uma única modalidade de conhecimento: a intuição racional, em que o sujeito apreende 
imediatamente o objecto visado, que é a estrutura inteligível da própria coisa. A representação torna-se, pois, o 
carácter fundamental do pensar: a evidência subjectiva intrínseca ao acto pensante funda a representatividade, 
dispensando o recurso ao plano teológico-metafísico, à maneira malebranchiana.», in Cardoso, Vida e 
Percepção de Si, op. cit., p. 70. 
189 «Pour bien entendre tout cecy il faut faire deux ou trois remarques. La 1. est que nostre pensée ou perception 
est essentiellement reflechissante sur elle-même : ou, ce qui se dit plus heureusement en Latin, est sui conscia. 
Car je ne pense point, que je ne sçache que je pense. Je ne connois point un quarré que je ne sçache que je le 
connois…», in Arnauld, Des Vraies et des Fausses Idées, op. cit., p. 52. 
Numa resposta de Descartes a Arnauld, datada de 29 de Julho de 1648, também o autor da Meditações falava já 
deste movimento reflexivo do pensamento em termos claros e designava por reflexio uma percepção (ou 
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do nosso pensamento, num movimento a que Arnauld chama de reflexão expressa190. Ora 

tendo em conta estas observações e as definições que apresentara no capítulo anterior, é 

possível entender como é que as ideias, percepções essencialmente representativas de 

qualquer coisa, podem ser tomadas, em virtude dessa reflexão essencial do espírito, como 

objectos imediatos do pensamento, isto é, enquanto a realidade objectiva das coisas que o meu 

espírito percebe. Quando penso o sol, a realidade objectiva que é apresentada ao meu espírito 

é o objecto imediato dessa percepção e o sol, possível ou existente, que está fora do espírito 

pode considerar-se, num certo modo de falar, como o seu objecto mediato. 

 

Representacionismo ou realismo? 

 

 Posta assim, a posição de Arnauld, relativamente ao problema da percepção, parece 

tão representacionista quanto a de Malebranche. Porém, muitos autores têm considerado que 

Arnauld (e de certa forma também Descartes) assume(m) uma solução realista para o 

problema do conhecimento e da percepção. Com efeito, séculos depois da controvérsia das 

ideias parece ter surgido, sobretudo na filosofia anglo-saxónica, uma controvérsia sobre a 

controvérsia, ou, pelo menos, sobre a interpretação a dar à posição defendida por Arnauld 

contra Malebranche. Os que consideram Arnauld um realista filiam-se na tradição fundada 

por Thomas Reid, o filósofo escocês do século XVIII que propôs uma filosofia do “senso 

comum” e que reconheceu afinidades com Arnauld na sua posição contra o idealismo ou 

representacionismo de Malebranche e dos que adoptaram o “way of ideas”. Na década de 20 

do século passado, uma mini-contenda, a que a revista Mind191 deu publicidade, opôs Arthur 

O. Lovejoy ao professor John Laird, o qual havia reconhecido em Arnauld e Reid no seu A 

Study in Realism uma genealogia das posições realistas da sua época perante o problema do 

conhecimento. Lovejoy recusa-se a aceitar a perspectiva anacrónica do professor Laird ou a 

de Morris Ginsberg que, no prefácio à sua tradução dos Entretiens sur la Métaphysique et la 

Réligion de Malebranche, considera que Arnauld assume a posição do realismo directo, isto é, 

                                                                                                                                                   
modificação da alma) de segunda ordem, cujo objecto era uma outra percepção (directa). Veja-se Oeuvres de 
Descartes, op. cit., AT, Tomo V, p. 221. 
190 «La 2. est qu’outre cette reflexion qu’on peut appeller virtuelle, qui se rencontre dans toutes nos perceptions, 
il y a une autre plus expresse, par laquelle nous examinons nostre perception par une autre perception, comme 
chacun l’éprouve sans peine ; sur tout dans les sciences, qui ne se sont formées que par les reflexions que les 
hommes ont faites sur leurs propres perceptions…», in Arnauld, Des Vraies et des Fausses Idées, ibidem. 
191 Ver, nomeadamente: Lovejoy, A. O., “’Representative ideas’ in Malebranche and Arnauld”, in Mind, New 
Series, vol. 32, n. 128 (Oct., 1923), pp. 449-461; Laird, J., “The ‘Legend’ of Arnauld’s Realism”, in Mind, New 
Series, vol. 33, n. 130 (April, 1924), pp. 176-179 e Lovejoy, A. O., “Reply to Professor Laird”, in Mind, New 
Series, vol. 33, n. 130 (April, 1924), pp. 180-181. 
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que a percepção consiste num contacto directo com os objectos externos, sem qualquer 

interferência mediadora. Pelo contrário, Lovejoy afirma que a crítica de Arnauld a 

Malebranche não poria em causa um certo dualismo epistemológico em que os dois 

concordariam, atribuindo ao jansenista ainda uma forma de representacionismo, ou seja, a 

concepção de que não vemos imediatamente o mundo exterior mas antes mediatamente, 

porque são as ideias que o representam ao espírito. Quase no final do século XX, Steven 

Nadler volta a defender que Arnauld é um realista directo e recupera a exposição daquele 

cap. VI das suas VFI sobre as «maneiras de falar» para refutar a interpretação de Lovejoy e 

dos que consideram que Arnauld ainda conservou uma resposta realista indirecta ou 

representativa ao problema da percepção. 

 Nadler sustenta a sua interpretação na distinção fundamental entre ideias concebidas 

como objectos (da percepção) – que corresponderia à solução malebranchiana – e ideias 

concebidas como actos (identificados com a própria percepção) – o que corresponderia à 

posição de Arnauld192. E, ao contrário do que dizem outros intérpretes (Lovejoy, Church e 

Ginsberg), percepção e ideia não são, para Arnauld, duas entidades distintas ainda que 

intimamente ligadas ou mesmo inseparáveis, no sentido em que formariam um todo, mas 

antes uma só entidade, ou melhor dito – acrescento eu – uma modalidade relacionada de duas 

maneiras, ora com o próprio pensamento, em virtude da aludida reflexão virtual que 

acompanha todas as percepções, ora com o objecto, em virtude da sua representatividade. 

Trata-se de uma “ideia-percepção” que corresponde ao acto de perceber algo e não de uma 

“ideia-objecto” entre a substância percipiente e o objecto externo à substância. Não há 

instância mediadora. Mas como ultrapassa, então, Nadler o embaraço de o próprio Arnauld 

admitir que não vemos imediatamente as coisas, mas que os objectos imediatos do nosso 

pensamento são as ideias das coisas? Desde logo, pelo facto de Arnauld afirmar isso nesse 

mesmo capítulo em que justifica essa asserção como uma «maneira de falar», demonstrando, 

segundo ele, que pelo contrário não há verdadeira mediação entre a res cogitans e os corpos 

externos senão pelo próprio pensamento, ou seja, pelas modificações da própria alma193. No 

fundo, a dificuldade reside em conciliar o alegado realismo directo de Arnauld com a 

representatividade das ideias. A solução de Nadler passa ainda por explicar esta 

“representatividade”, recorrendo à noção brentaniana de intencionalidade. Segundo ele, 
                                                
192 Cf. Nadler, op. cit., pp. 108 e ss. 
193 No fim do capítulo VI, Arnauld acaba por dizer que se entendermos que não podemos conhecer 
imediatamente os objectos exteriores pelo simples facto de só os podemos ver através de seres representativos 
distintos das percepções, então ele será forçado a dizer que não conhecemos apenas mediata mas também 
imediatamente as coisas materiais, Deus ou a alma, ou seja, que podemos conhecê-los sem que haja qualquer 
meio (milieu) entre as nossas percepções e o objecto. 
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quando Arnauld diz que as ideias são representativas, ele não quereria dizer mais do que isto: 

toda a percepção é intencional, porque toda a percepção é a percepção de algo, de um 

conteúdo194. 

 

Não nos deteremos aqui nos anacronismos que esta solução comporta, mas não parece 

que ela resolva definitivamente o problema. Com efeito, o uso do termo “immédiat” por 

Arnauld é equívoco, porém, a solução ideal poderia passar, como aludiu Fernando Gil nas 

páginas do seu Tratado da Evidência que ele dedica à controvérsia entre os dois 

cartesianos195, pela distinção entre ‘directo’ e ‘imediato’, que Arnauld ainda confunde. Se, 

com ‘imediata’, Arnauld pretendesse dizer que na percepção não há mediação entre a alma e 

os objectos que lhe são exteriores, então ele quereria dizer que a percepção é, de facto, 

directa, porque não há uma terceira substância entre a res cogitans e os seres finitos da res 

extensa que pretende perceber. É, de facto, essa multiplicação desnecessária dos “seres” que 

Arnauld critica na solução de Malebranche. Mas se ‘imediato’ implicasse um conhecimento 

por contacto, então é evidente que não podemos ver imediatamente as coisas, mas apenas por 

intermédio das ideias que as representam no espírito: é esse aliás o sentido da sua realidade 

objectiva. O movimento de representação que pertence essencialmente ao espírito não está, 

nem poderia estar, portanto, em causa no diferendo196. Seria difícil de entender que um 

cartesiano como Arnauld prescindisse do conhecimento por representação na sua 

epistemologia, tendo em conta que um dualismo ontológico impede a dissolução da diferença 

entre as substâncias. Porquê então tanta tinta discorrida? 

 A diferença das soluções apresentadas pelo jansenista e pelo oratoriano pode parecer 

bagatelar, mas Arnauld tinha de atacar a doutrina deste último sobre a natureza das ideias e 

expor a sua própria doutrina (que, no fundo, ele não assume como sua mas como o que deriva 

ortodoxamente de Descartes), para poder criticar eficazmente as teses do Tratado da Natureza 

e da Graça, dado que a de Malebranche implicava a solução da visão em Deus197, que para 

                                                
194 Cf. Arnauld, VFI, op. cit., p. 22: «Comme donc il est clair que je pense, il est clair aussi que je pense à 
quelque chose, c'est-à-dire, que je connois, et que j’apperçois, quelque chose. Car la pensée est essentiellement 
cela.» 
195 Cf. Gil, Fernando, Tratado da Evidência, Estudos Gerais – Série Universitária, Lisboa: Imprensa Nacional – 
Casa da Moeda, 1996, pp. 127-143. 
196 Ver ainda, no mesmo sentido, Moreau, D. Deux Cartésiens – La polémique enre Antoine Arnauld et Nicolas 
Malebranche, op. cit., pp. 140 e ss. 
197 Cf. Moreau, ibidem, p. 154: «C’est parce que les idées qu’il a sont en Dieu et sont comme les modèles, 
exemplaires ou archétypes des créatures, que le Philosophe malebranchiste se permet d’évaluer les ouvrages de 
Dieu, et porter un jugement de valeur sur la conduite divine. Prouver, comme Arnauld tente de le faire, que la 
nature de nos idées est telle qu’elles (ne) sont (que) des modifications de notre esprit, c’est bien montrer qu’elles 
ne sont pas en Dieu, et qu’il n’y a pas de co-idéation obligée entre Dieu et moi dans un acte de connaissance.» 
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além de fantasiosa e contra todo o bom senso, comportava consequências soberbas aos olhos 

do teólogo de Port-Royal. 

 

 

 

As reacções de um observador atento: Leibniz 

 

 A polémica entre Arnauld e Malebranche foi um acontecimento intelectual relevante 

da segunda metade do século XVII que interessou muitos daqueles que puderam seguir o seu 

desenvolvimento através das recolhas e relatórios feitos por Pierre Bayle, na publicação 

mensal, editada em Amsterdão desde o ano de 1684, Nouvelles de la République des Lettres, 

ou dos resumos incluídos no periódico científico alemão Acta Eruditorum. Um dos leitores 

destas publicações (também colaborador da segunda) e seguidor apaixonado da polémica foi o 

filósofo alemão G. W. Leibniz que, não tendo lido senão em 1685 os textos principais de 

Arnauld e de Malebranche sobre a controvérsia das ideias, pode acompanhar a evolução da 

contenda, através dessas revistas, e decidiu a certa altura tomar nela posição, através de um 

opúsculo publicado naqueles Acta Eruditorum, em Novembro de 1684: Meditationes de 

cognitione, veritate et ideis198. O tom era conciliador, mas parecia haver – e essa é a opinião 

de alguns comentadores199 - uma subtil inclinação para o lado de Arnauld pela crítica que no 

final do opúsculo fazia à doutrina da visão em Deus de Malebranche: “No que diz respeito à 

questão controversa de saber se vemos todas as coisas em Deus (aliás uma opinião antiga que, 

razoavelmente compreendida, não é de rejeitar totalmente) ou se verdadeiramente temos as 

nossas próprias ideias, deve entender-se que mesmo que víssemos todas as coisas em Deus, 

                                                
198 Numa carta ao Landgrave Ernst de Hesse-Rheinfels de 29 de Dezembro de 1684, Leibniz responde ao envio 
por parte daquele da Défense de Arnauld ao livro de Malebranche, Réponse au livre des vraies et fausses idées, 
dizendo que não havia ainda lido directamente essas obras, mas que tendo seguido o desenrolar do debate, 
acabava de publicar a sua posição nesse opúsculo, editado nos Acta Eruditorum de Leipzig do mês de Novembro 
de 1684, página 537, sobre o qual gostaria de obter a opinião de M. Arnauld. Cf. a introdução de André Robinet 
em Leibniz, Discours de Métaphysique, ed. Henri Lestienne com o texto autógrafo, introd. A. Robinet e prefácio 
de H. Gouhier, Bibliothèque de Textes Philosophiques, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1994, pp. 10 e 11; 
mas também, a introdução de Georges Le Roy à edição de G. W. Leibniz, Discours de Métaphysique (1686) et 
Correspondance avec Arnauld (1686-90), ed. Georges Le Roy, Bibliothèque de Textes Philosophiques, Librairie 
Philosophique J. Vrin, Paris, 1993, p. 15 ; e ainda, nomeadamente, sobre a tomada de conhecimento dos próprios 
textos por parte de Leibniz, cf. André Robinet, Malebranche et Leibniz. Relations Personnelles, présentées avec 
les textes complets des auteurs et de leurs correspondants, Bibliothèque des Textes Philosophiques, Librairie 
Philosophique J. Vrin, Paris, 1955, pp. 138-139 e 194-224. 
199 Nomeadamente, Georges Le Roy, na mesma página 15 de Leibniz, G. W., Discours de Métaphysique et 
Correspondance avec Arnauld, op. cit., que acabámos de referir na nota anterior. 
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seria ainda necessário ter também as nossas próprias ideias, não no sentido de uma espécie de 

pequenas imagens, mas como afecções ou modificações da nossa alma, correspondentes ao 

próprio objecto que em Deus percebêssemos.” (G, IV, p. 426)200 Mas a verdade é que Leibniz 

parece menos empenhado em comprometer-se com um dos lados da contenda do que em 

querer apresentar as suas próprias meditações sobre as ideias, o seu papel no reconhecimento 

da verdade e na possibilidade do conhecimento201. Com efeito, neste opúsculo, o filósofo de 

Hanover apresenta uma série de distinções finas e critérios epistémicos que constituem os 

traços principais de uma teoria leibniziana do conhecimento, a qual o filósofo prolongaria, 

mais tarde, na sua resposta à famosa obra de Locke, ou seja, nos seus Novos Ensaios sobre o 

Entendimento Humano (1704). 

 Tendo em conta que o pretexto para a redacção desta Meditações foi assumidamente a 

controvérsia entre Arnauld e Malebranche sobre as ideias e conhecendo-se a estima e 

admiração intelectual que Leibniz tinha por Antoine Arnauld – com quem se havia já 

encontrado aquando da sua estadia em Paris, na primavera de 1672202 – é compreensível que o 

                                                
200 «Quod ad controversiam attinet, utrum omnia videamus in Deo (quae utique vetus est sententia, et si sano 
sensu intelligatur, non omnino spernenda) an vero proprias ideas habeamus, sciendum est, etsi monia in Deo 
videremus, necesse tamen esse ut habeamus et ideas proprias, id est non quasi icunculas quasdam, sed 
affectiones sive modificationes mentis nostrae, respondentes ad id ipsum quod in Deo perciperemus», em 
 ‘Meditationes de cognitione, veritate et ideis’ in Leibniz, G. W., Die Philosophische Schriften von Gottfried 
Wilhelm Leibniz (7 vols.), ed. por C.I. Gerhardt, Georg Olms Verlag, Hildsheim – New York, 1978, vol. IV, p. 
426. (Tradução confrontada com: a da edição inglesa de Leibniz, Gottfried Wilhelm, Philosophical Papers and 
Letters, a selection Translated and Edited, with an Introduction by Leroy E. Loemker, 2nd ed., The Language of 
Science, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1989, pp. 291-294; e da edição bilingue latim-francês de 
Leibniz, Opuscules philosophiques choisis, Texte latin et traduction par P. Schrecker, Blibliothèque des textes 
philosophiques, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 2001, pp. 13-29.) 
201 «Quoniam hodie inter Viros egregios de veris et falsis ideis controversiae agitantur, eaque res magni ad 
veritatem cognoscendam momenti est, in qua nec ipse Cartesiu usquequaque satisfecit, placet quid mihi de 
discriminibus atque criteriis Idearum et cognitionum statuendum videatur, explicare paucis. [Na medida em que 
há, hoje, controvérsias sobre as verdadeiras e as falsas ideias que agitam homens ilustres e que este assunto, 
ainda que da maior importância para o conhecimento da verdade, não se encontra nem no próprio Descartes 
ainda tratado de maneira plenamente satisfatória, parece-me conveniente explicar em poucas palavras aquilo que, 
segundo a minha opinião, deve ser afirmado relativamente às distinções e aos critérios das ideias e dos 
conhecimentos] (G, IV, p. 422)», in Leibniz, Die Philosophische Schriften…, op. cit., p. 422. 
202 O jovem Leibniz havia já no ano anterior (1671) tentado estabelecer comunicação com Arnauld através de 
uma longa carta à qual o jansenista nunca respondeu. Esta ausência de resposta não fez o empenhado Leibniz 
perder a motivação para conseguir estabelecer relações pessoais e filosóficas com o “Grand Arnauld”, aquando 
da sua estadia em Paris, de 1672-1676. «Quelques mois plus tard, au printemps de 1672, il arrivait d’ailleurs à 
Paris et n’avait rien de plus pressé que d’être introduit auprès d’Arnauld. Les raisons les plus variées devaient 
l’y pousser. (…) De fait, Arnauld semble avoir accueilli Leibniz le mieux du monde : sans doute la 
recommandation de Boinebourg [o barão de Boynebourg, conselheiro e grande-marechal do Eleitorado de 
Mayence], ancien protestant converti au catholicisme, avait préparé la rencontre ; mais, pour finir, la souplesse 
et l’intelligence de Leibniz durent certainement décisives.», lê-se na introdução de Georges Le Roy a Leibniz, 
Discours de Métaphysique et Correspondance avec Arnauld, op. cit., p. 11. Veja-se também sobre este aspecto 
biográfico de Leibniz e sobre as expectativas em relação a Arnauld, nomeadamente na questão da reunião das 
igrejas, a obra de Yvon Bélaval, Leibniz - Initiation à sa philosophie, Bibliothèque d’Histoire de la Philosophie, 
Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1993 [1º ed. na Vrin, 1962 ; o livro havia sido editado originalmente nas 
Éditions Bordas em 1952, com o título Pour connaître la pensée de Leibniz], pp. 78-81. 
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filósofo alemão quisesse submeter (ainda no final do ano de 1684) o seu opúsculo à opinião 

do ilustre teólogo da Sorbonne, através da pessoa do Landgrave de Hessen-Rheinfels203, que 

durante toda a troca epistolar que se seguiu haveria de ser o principal intermediário. Mas mais 

uma vez, a tentativa de estabelecer um diálogo epistolar com Arnauld ficou frustrada pela 

ausência de resposta do polemista, provavelmente ainda demasiado absorvido pela querela 

das ideias em curso204. Persistente, Leibniz tentou ainda uma nova aproximação em Fevereiro 

de 1686 – desta vez com sucesso! – logo após a redacção de um curto mas profundo texto que 

escrevera nos primeiros dias desse mesmo mês205: nada mais nada menos que o seu 

incontornável Discurso de Metafísica. Leibniz enviava um sumário dos 37 artigos que 

compõem o Discurso, visando obter a opinião de Arnauld sobre estas teses que implicavam 

questões de Filosofia e de Teologia – as quais ainda ressoavam alguns tópicos em debate na 

controvérsia entre Arnauld e Malebranche206 - e que apresentavam já de forma consistente o 

sistema do pensamento leibniziano: “Suplico-vos, pois, V. A. S. que lhe enviais este sumário 

e que lhe rogueis que o considere um pouco e que dele dê o seu sentimento. Pois como ele é 

excelente tanto na Teologia como na Filosofia, na leitura como na meditação, não conheço 

pessoa mais adequada do que ele para o julgar. E desejaria realmente ter um censor tão 

exacto, tão esclarecido e tão razoável como é o Senhor Arnauld, sendo eu mesmo a pessoa no 

mundo mais disponível para ceder à razão”207. Iniciava-se assim uma troca epistolar intensa 

                                                
203 O Landgrave era um ex-protestante que Leibniz havia conhecido em 1679 quando aquele visitava a biblioteca 
de Hannover de que o filósofo era responsável. Ernst de Hesse-Rheinfels havia-se convertido ao catolicismo e 
era amigo de Arnauld. Tal como Leibniz, ele acreditava na possibilidade irénica de reunificação das Igrejas 
protestante e católica. Ver Bélaval, Y., Leibniz – Initiation à sa philosophie, op. cit., p. 156. 
204 Cf. a introdução de Georges Le Roy em Leibniz, op. cit., pp. 13-15. 
205 É a opinião de André Robinet que dá argumentos credíveis que sustentam a tese de que Leibniz teria escrito o 
Discours em Osterode, nuns dias de “farniente”, provocados por uma tempestade de neve que travara os 
trabalhos na minas do Harz, de cujas máquinas ele era responsável, naquela data. Cf. Leibniz, Discours de 
Métaphysique, op. cit., pp. 4-7. 
206 De facto, há no « Discurso » vários problemas teológico-metafísicos suscitados pela leitura do Traité de la 
Nature et de la Grâce (1680) de Nicolas Malebranche que tinha já, como vimos, provocado o confronto entre o 
jansenista e o oratoriano. Nicholas Jolley vê o opúsculo como uma resposta à leitura do tratado de Malebranche e 
à controvérsia que ele acompanhou e na qual já tinha tomado posição com as Meditationes. Veja-se Jolley, N., 
Leibniz, Routledge Philosophers, Routledge, London – New York, 2005, p. 20: «The Discourse on Metaphysics 
is in many ways a response to a bitter controversy which he had followed with close attention. Unlike Arnauld, 
Leibniz found much to admire in the Treatise on Nature and Grace but he could not share Malebranche’s 
conviction that God could have created a more perfect world if he had not been obliged by concern for his glory 
to subscribe to general laws of nature. And, like Arnauld, Leibniz found much in Malebranche’s metaphysics and 
theory of knowledge that was not to his taste. Leibniz could not accept Malebranche’s occasionalist insistence 
that God alone is a true cause, and that creatures are devoid of genuine causal powers of their own. Nor could 
he accept Malebranche’s radical Augustinian thesis that we see all things in God – that is, we perceive the world 
by means of ideas located in God himself. » Ver também, no mesmo sentido, a introdução de Adelino Cardoso à 
sua tradução do Discurso: Leibniz, G. W., Discurso de Metafísica, Tradução, introdução e notas de Adelino 
Cardoso, Col. Universalia 5, Edições Colibri, Lisboa, 1995, p. 17. 
207 Excerto da carta de Leibniz ao Landgrave Ernst que acompanhou o sumário dos artigos do Discurso de 
Metafísica: «Je supplie donc V.A.S. de lui faire envoyer ce sommaire et de le faire prier de le considérer un peu, 
et de dire son sentiment. Car comme il excelle également dans la Théologie et dans la philosophie, dans la 
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que serviu ao esclarecimento dos pontos mais polémicos do Discours de Métaphysique e ao 

aprofundamento dos conceitos e das noções que nele estavam em jogo. 

 É sobre alguns aspectos da metafísica leibniziana, suscitados nessa correspondência, 

designadamente no que diz respeito à natureza representativa da substância simples, que nos 

dedicaremos na próxima secção. 

 

Secção 5. 

A representação como expressão na metafísica leibniziana 

 

A pretexto de um «pequeno discurso» 

 

 “1/11 fevereiro de 1686 

  

 Redigi recentemente (encontrando-me durante alguns dias num lugar onde 

nada tinha para fazer) um pequeno discurso de Metafísica, em relação ao qual me 

agradaria bastante saber o sentimento do Sr. Arnauld. Pois as questões da graça, do 

concurso de Deus com as criaturas, da natureza dos milagres, da causa do pecado e da 

origem do mal, da imortalidade da alma, das ideias, etc. são aí tocadas de uma maneira 

que parece dar novas aberturas, próprias para esclarecer muito grandes dificuldades. 

Juntei aqui o sumário dos artigos que ele contém, pois não pude ainda passá-lo a 

limpo.”208 

 

                                                                                                                                                   
lecture et dans la méditation, je ne trouve personne qui soit plus propre que lui d’en juger. Et je souhaiterais fort 
d’avoir un censeur aussi exact, aussi éclairé et aussi raisonnable que l’est Monsieur Arnauld, étant moi-même 
l’homme au monde le plus disposé de céder à la raison. [1/11 Fevereiro de 1686]», in Leibniz, Discours de 
Métaphysique et Correspondance avec Arnauld, op. cit., p. 79. 
208 « Extrait de ma lettre à Mgr. Le Landgrave Ernest. 

1/11 février 1686. 
 
 J’ai fait dernièrement (étant à un endroit où quelques jours durant je n’avais rien à faire) un petit 
discours de Métaphysique, dont je serais bien aise d’avoir le sentiment de M. Arnauld. Car les questions de la 
grâce, du concours de Dieu avec les créatures, de la nature des miracles, de la cause du péché et de l’origine du 
mal, de l’immortalité de l’âme, des idées etc. y sont touchées d’une manière qui semble donner de nouvelles 
ouvertures propres à éclaircir des difficultés très grandes. J’ai joint ici le sommaire des articles qu’il contient, 
car je ne l’ai pas encore pu faire mettre au net.», in Leibniz, Discours de Métaphysique et Correspondance avec 
Arnauld, op. cit., p. 79. 
Para a tradução completa desta carta e do sumário dos artigos do Discurso de Metafísica, veja-se o anexo T2.I. 
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 Resumia assim Leibniz ao Landgrave de Hessen-Rheinfels os assuntos contidos no seu 

“pequeno discurso”, cujo sumário lhe pedia que enviasse a Arnauld para dele obter o seu 

comentário e eventualmente as suas objecções. O “pequeno discurso” – que ficou conhecido 

para a história da filosofia como o Discours de Métaphysique - era, de facto, um curto tratado 

ao estilo das súmulas medievais mas que encerrava de forma extremamente densa uma 

(primeira) apresentação sistemática do pensamento metafísico de Leibniz, respondendo de 

forma integrada, ao mesmo tempo, a problemas de origem teológica, moral, gnoseológica e, 

propriamente, ontológica. Não obstante a sua dimensão reduzida, o que chegou aos olhos de 

Arnauld foi ainda mais concentrado, pois o jansenista apenas teve acesso a um sumário dos 37 

artigos daquele discurso que resumia ou simplesmente aludia às teses e argumentos ali 

contidos209. Isso foi, no entanto, o suficiente para gerar uma troca epistolar que se prolongou 

de 1686 a 1690 – embora, na verdade, a última carta enviada por Arnauld date do final do mês 

de Agosto de 1687 – e que enche mais de uma centena de páginas nas suas edições modernas. 

 E, na verdade, Arnauld nem se parece ter incomodado muito com alguns dos artigos 

desse sumário, mas não se conteve – “por exemplo” - perante o artigo 13210, com aparentes 

consequências para a questão da liberdade, e o perigo de “fatalismo” que daquele parecia 

resultar, respondendo, numa carta de 13 de Março de 1686, ao nobre e diligente intermediário 

– Ernst von Hessen-Rheinfels - com veemente repúdio pela tese avançada por Leibniz e pelas 

consequências dali decorrentes. E foi, por isso, sobre o problema da liberdade que se 

ocuparam as cartas dos primeiros seis meses da correspondência, tendo Leibniz a 

oportunidade de esclarecer e aprofundar com grande capacidade analítica e argumentativa o 

contexto, os fundamentos e os corolários da tese que avançava quanto às determinações da 

«noção individual de cada pessoa». Com efeito aquele artigo 13 era já um esclarecimento de 

dificuldades que poderiam surgir da sua noção de substância individual – que só mais tarde 

haveria de se transfigurar na célebre “mónada” -, como esclarece a leitura do próprio artigo do 

                                                
209 Na verdade Arnauld nunca terá lido o “discurso” propriamente dito, o qual só haveria de ser editado pela 
primeira vez já em meados do século XIX, como apêndice! à correspondência entre Leibniz, Arnauld e o 
Landgrave – mais exactamente na Briefweschsel zwischen Leibniz, Arnauld und dem Ladngrafen Ernst von 
Hessen-Rheinfels aus den Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Hannover, herausgegeben von C.L. 
Grotefend, Hannover, 1846. Cf. Leibniz, Discours de Métaphysique et Correspondance avec Arnauld, op. cit., p. 
31. Veja-se no anexo T1. a tradução dos artigos desse sumário do “discurso de metafísica” e do excerto da carta 
ao Landgrave. 
210 O que dizia o artigo 13 era: « Comme la notion individuelle de chaque personne enferme une fois pour toutes 
ce qui lui arrivera jamais, on y voit les preuves a priori de la vérité de chaque événement, ou pourquoi l’un est 
arrivé plutôt que l’autre. Mais ces vérités, quoique assurées, ne laissent pas d’être contingentes, étant fondées 
sur le libre arbitre de Dieu ou des créatures, dont le choix a toujours ses raisons qui inclinent sans nécessiter.» 
A Arnauld assustava, sobretudo, a consequência teológica que dali parecia decorrer de o próprio poder e vontade 
de Deus ficarem limitados por essas determinações da noção individual de cada pessoa. 
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Discurso (e não apenas do seu sumário). E, por isso, a discussão prossegue a partir de 

Setembro211 precisamente sobre a teoria da substância, concentrando-se na noção de forma 

substancial e no acordo das substâncias entre si, – alargada por Leibniz com várias 

observações relativas à questão da força na física212 - mas permitindo ao filósofo alemão 

desenvolver o argumento no sentido da sua concepção da «harmonia pré-estabelecida» e a sua 

convicção na necessidade de conceber a realidade das formas substanciais como fundamento 

ontológico da natureza dos corpos que a “extensão” cartesiana não explicava suficientemente. 

 

Um novo uso da palavra expressão 

 

Nos esclarecimentos que Leibniz faz a propósito da sua teoria da substância surge o 

conceito de expressão para traduzir, designadamente, o tipo de relações que se estabelece 

entre todas as substâncias entre si, entre a alma e o corpo213 e entre cada uma das criaturas e 

Deus. Mas Arnauld não parece entender muito bem o sentido dessa «expressão», pelo que nas 

suas últimas cartas expõe a Leibniz, entre outras, as suas dificuldades e perplexidades perante 

esse novo uso do termo: «Não compreendo bem, Senhor, o que entendeis por essa expressão 

mais distinta que a nossa alma adquire daquilo que acontece agora em relação ao seu 

corpo…»214, confessava o jansenista numa carta a Leibniz de 4 de Março de 1687. E não 

                                                
211 Ver a carta de Arnauld a Leibniz de 28 de Setembro de 1686: «J’aime mieux vous supplier de m’éclaircir sur 
deux choses que je trouve dans votre dernière lettre [de 14 de Julho de 1686, op. cit., pp. 129-130], qui me 
semble considérables, mais que je ne comprends pas bien. 
La première est ce que vous entendez par l’hypothèse de la concomitance et de l’accord des substances entre 
elles… 
La deuxième chose sur quoi je désirerais d’être éclairci, c’est ce que vous dites : qu’afin que le corps ou la 
matière ne soit point un simple phénomène, comme l’arc-en-ciel, ni un être uni par accident ou par 
agrégation, comme un tas de pierres, il ne saurait consister dans l’étendue, et il y faut nécessairement 
quelque chose qu’on appelle forme substantielle, et qui réponde en quelque façon à ce qu’on appelle 
l’âme. Il y a bien des choses à demander sur cela.», in Leibniz, Discours … et Correspondance…, op. cit., pp. 
133-136. 
212 Leibniz esforçava-se - muitas vezes em vão - por alargar o âmbito das questões debatidas nesta troca 
epistolar, nomeadamente em relação às suas ideias sobre a dinâmica. 
213 Respondendo a Arnauld sobre a questão do acordo das substâncias e mais especificamente sobre o caso do 
sentimento da dor, diz Leibniz: «Je réponds que ce n’est pas par aucune impression ou action des corps sur 
l’âme, mais parce que la nature de toute substance porte une expression générale de tout l’univers, et que la 
nature de l’âme porte plus particulièrement une expression plus distincte de ce qui arrive maintenant à l’égard 
de son corps. C’est pourquoi il lui est naturel de marquer et de connaître les accidents de son corps par les 
siens.», in Leibniz, Discours… et Correspondance…, op. cit., pp. 143-144. 
214 O parágrafo completo de Arnauld, na carta a Leibniz de 4 de Março de 1687, dizia o seguinte : «Je ne 
comprends pas bien, Monsieur, ce que vous entendez par cette expression plus distincte que notre âme porte de 
ce qui arrive maintenant à l’égard de son corps, et comment cela puisse faire que quand on me pique le doigt, 
mon âme connaisse cette piqûre avant qu’elle en ait le sentiment de douleur. Cette même expression plus 
distincte lui devrait donc faire connaître une infinité d’autres choses qui se passent dans mon corps, qu’elle ne 
connaît pas néanmoins, comme tout ce qui se fait dans la digestion et la nutrition.», in Leibniz, Discours… et 
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obstante a resposta de Leibniz a essa carta, onde, entre outras considerações, procurou 

rapidamente esclarecer o alcance e sentido dessa expressão do corpo pela alma215, o teólogo 

da Sorbonne insistia, numa derradeira carta dirigida a Leibniz de 28 de Agosto de 1687, sobre 

a sua incompreensão em relação à palavra e à sua eventual distinção da noção de 

conhecimento: «Não tenho nenhuma ideia clara daquilo que entendeis pela palavra exprimir, 

quando dizeis que a nossa alma exprime mais distintamente, caeteris paribus, aquilo que 

pertence ao seu corpo, pois que ela exprime mesmo todo o universo num certo sentido. Pois 

se com essa expressão entendeis algum pensamento ou algum conhecimento, eu não posso 

concordar que a minha alma tenha mais pensamento ou conhecimento acerca do movimento 

da linfa nos vasos linfáticos do que do movimento dos satélites de Saturno. Que se não é nem 

pensamento nem conhecimento aquilo a que chamais expressão, eu não sei o que isso é. E 

assim de nada me pode servir para resolver a dificuldade que vos apresentei: como pode a 

minha alma dar-se um sentimento de dor quando me picam, enquanto durmo, se para isso 

fosse necessário que ela soubesse que me picam, em vez de ter esse conhecimento apenas pela 

dor que ela sente.»216 Foi, então, na mais longa de todas as cartas desta troca epistolar que 

Leibniz procurou explicar o sentido desse novo uso da «expressão», desenvolvendo uma 

teoria que tinha progressivamente aparecido em obras anteriores, tanto dedicadas à metafísica 

da substância como à epistemologia das ideias. 

Consciente da novidade e do grau de abstracção destas noções, Leibniz reconhece-as 

na carta de 9 de Outubro de 1687 a Arnauld: «… não me parece difícil responder às dúvidas 

                                                                                                                                                   
Correspondance…, op. cit., p. 154. No resto da carta, Arnauld confronta-se ainda com a doutrina da “harmonia 
pré-estabelecida”, procurando entender as suas diferenças com o ocasionalismo malebranchiano, e o problema 
das formas substanciais relativamente aos corpos que Leibniz propõe contra a noção cartesiana dos corpos como 
substância extensa. Cf. op. cit., pp. 154-158. 
215 «Je ne crois pas qu’il y ait de la difficulté dans ce que j’ai dit que l’âme exprime plus distinctement, caeteris 
paribus, ce qui appartient à son corps, puisqu’elle exprime tout l’univers d’un certain sens et particulièrement 
suivant le rapport des autres corps au sien. Car elle ne saurait exprimer également toutes choses ; autrement il 
n’y aurait point de distinction entre les âmes. Mais il ne s’ensuit pas pour cela qu’elle se doive apercevoir 
parfaitement de ce qui se passe dans les parties de son corps, puisqu’il y a des degrés de rapport entre ces 
parties mêmes qui ne sont pas toutes exprimées également, non plus que les choses extérieures. [carta de Leibniz 
a Arnauld de 30 de Abril de 1687]», in Idem, ibidem, p. 159. 
216 «Je n’ai point d’idée claire de ce que vous entendez par le mot d’exprimer, quand vous dites que notre âme 
exprime plus distinctement, caeteris paribus, ce qui appartient à son corps, puisqu’elle exprime même tout 
l’univers en certain sens. Car si par cette expression vous entendez quelque pensée ou quelque connaissance, je 
ne puis demeurer d«accord que mon âme ait plus de pensée et de connaissance du mouvement de la lymphe dans 
les vaisseaux lymphatiques que du mouvement des satellites de Saturne. Que si ce que vous appelez expression 
n’est ni pensée ni connaissance, je ne sais ce que c’est. Et ainsi cela ne me peut de rien servir pour resoudre la 
difficulté que je vous avais proposée, comment mon âme peut se donner un sentiment de douleur quand on me 
pique, lorsque je dors, puisqu’il faudrait pour cela qu’elle connût qu’on me pique, au lieu qu’elle n’a cette 
connaissance que par la douleur qu’elle ressent. [carta de Arnauld a Leibniz de 28 de Agosto de 1687]», in 
ibidem, p. 172. 
Para a tradução completa desta carta de Arnauld a Leibniz, veja-se o anexo T2.II. 
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que ainda tendes, e que, na minha opinião, se devem apenas ao facto de uma pessoa prevenida 

e distraída com outras coisas, por mais hábil que ela seja, ter dificuldade em entrar à partida 

num pensamento novo, sobre uma matéria abstraída dos sentidos, onde nem figuras, nem 

modelos, nem a imaginação podem ser de qualquer socorro.»217 Mais do que isso, admite que 

é um sentido novo gerado na sua linguagem, mas esclarece: 

 

“Uma coisa exprime outra (na minha linguagem) quando há uma relação constante e 

regulada entre aquilo que se pode dizer de uma e de outra. É assim que uma projecção 

de perspectiva exprime o seu plano [son géométral]. A expressão é comum a todas as 

formas, e é um género do qual a percepção natural, o sentimento animal e o 

conhecimento intelectual são as espécies. Na percepção natural e no sentimento, basta 

que aquilo que é divisível e material, e se encontra disperso em vários seres, seja 

expresso ou representado num só ser individual, ou na substância que é dotada de uma 

verdadeira unidade. Ora esta representação é acompanhada de consciência numa alma 

racional, e é então que lhe chamamos pensamento.”218 

 

 Fala-se, então, de expressão – nessa nova linguagem de Leibniz – quando há uma 

relação, não entre duas coisas, mas entre aquilo que se pode dizer de uma e de outra, ou seja, 

entre aquilo que se pode conhecer de cada uma delas. Mais que isso, é porque essa relação é 

constante e regulada que se pode dizer que uma exprime a outra. Note-se, no entanto, que 

essa constância é característica da relação e não das coisas, isto é, das substâncias, as quais 

estão em permanente processo de variação e desenvolvimento, na medida em que elas 

possuem um princípio dinâmico interno, uma vis representationis219 decorrente da sua 

                                                
217 «Car il ne me paraît pas difficile de répondre aux doutes qui vous restent, et qui, à mon avis, ne viennent que 
de ce qu’une personne prévenue et distraite d’ailleurs, quelque habile qu’elle soit, a bien de la peine à entrer 
d’abord dans une pensée nouvelle, sur une matière abstraite des sens, où ni figures, ni modèles, ni imagination 
nous peuvent secourir. [carta de Leibniz a Arnauld de 9 de Outubro de 1687]», ibidem, p. 180. 
Para a tradução da primeira parte desta extensíssima carta de Leibniz a Arnauld, veja-se o anexo T2.III. 
218 «Pour répondre, j’expliquerai ce terme que vous jugez obscur, et je l’appliquerai à la difficulté que vous avez 
faite. Une chose exprime une autre (dans mon langage) lorsqu’il y a un rapport constant et réglé entre ce qui se 
peut dire de l’une et de l’autre. C’est ainsi qu’une projection de perspective exprime son géométral. 
L’expression est commune à toutes les formes, et c’est un genre dont la perception naturelle, le sentiment animal 
et la connaissance intellectuelle sont les espèces. Dans la perception naturelle et dans le sentiment, il suffit que 
ce qui est divisible et matériel, et se trouve dispersé en plusieurs êtres, soit exprimé ou représenté dans un seul 
être indivisible, ou dans la substance qui est douée d’une véritable unité. Et cette représentation est 
accompagnée de conscience dans l’âme raisonnable, et c’est alors qu’on l’appelle pensée. [carta de Leibniz a 
Arnauld de 9 de Outubro de 1687]», in Leibniz, Discours… et Correspondance…, op. cit., p. 181. 
219 Tomamos de empréstimo esta expressão a Adelino Cardoso que a legitima neste contexto, remetendo para as 
anotações de Leibniz ao Dicionário de Pierre Bayle: «Il vaut mieux de dire, que Dieu a mis dans chaque Ame 
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natureza. A relação é regulada – poderíamos dizer proporcionada - no sentido em que todas as 

coisas se entre-exprimem e, portanto, que a variação de uma delas se reflecte na outra e vice-

versa. Essa expressão é comum a todas as formas – entenda-se: a todas as formas substanciais 

às quais Leibniz se referia, perante as questões de Arnauld, para desenvolver o argumento da 

concomitância e do acordo das substâncias – pelo que aquela entre-expressão significa não só 

que a variação numa das substâncias se reflecte na outra, mas ainda em todas as outras, assim 

como as mais pequenas variações nas outras se hão-de reflectir em cada uma delas, segundo 

um princípio de harmonia220. Para além disso, existe nelas e entre elas uma hierarquia de 

graus expressivos ou representativos que vai da percepção natural ao conhecimento 

intelectual, passando pelo sentimento animal. Tanto as substâncias brutas como os espíritos 

inteligentes exprimem todo o universo porque representam a sua multiplicidade (divisível e 

dispersa) numa verdadeira unidade, num só ponto de vista que abarca a infindável variedade 

de todos os entes, embora umas percepções sejam mais distintas e outras mais confusas. Mas 

só nos espíritos inteligentes pode haver um grau de expressividade racional e reflexivo, isto é, 

representações acompanhadas de consciência – apercepções221 – a que chamamos 

pensamento. 

 

A expressão: entre harmonia e analogia 

 

 Este breve esclarecimento de Leibniz revela o lugar fundamental da expressão no seu 

sistema de pensamento – que teve a sua primeira apresentação no Discurso de Metafísica que 

ele anunciara a Arnauld – e no qual ela tem simultaneamente uma conotação teológico-

metafísica e gnoseológica. Cada substância simples – cada alma – exprime, mais ou menos 

confusamente, os estados do seu corpo, a variedade e a sequência dos eventos do mundo e na 

medida em que este (o mundo) exprime as ideias de Deus, ela (a alma) conhece também Deus 

                                                                                                                                                   
une Concentration du Monde, ou la force de representer l'univers suivant un point de veue propre à cette Ame, 
et c'est ce qui est le principe de ses actions, qui les distingue entre elles et des Actions d'une autre Ame. [Extrait 
du Dictionnaire de M. Bayle article Rorarius p. 2599 sqq. de l'Edition de l'an 1702 avec mes remarques. In 
Leibniz, Die Philosophische Schriften…, ed. Gerhardt, op. cit., Vol. IV, p. 542]». Cf. Cardoso, A., Leibniz 
Segundo a expressão, «Forum de Ideias» 1, Edições Colibri, Lisboa, 1992, pp. 68-72. 
220 Isso mesmo explicaria Leibniz a Arnauld na frase seguinte ao excerto que traduzimos: «… cette expression 
arrive partout, parce que toutes les substances sympathisent avec toutes les autres et reçoivent quelque 
changement proportionnel répondant au moindre changement qui arrive dans tout l’univers, quoique ce 
changement soit plus ou moins notable à mesure que les autres corps ou leurs actions ont plus ou moins rapport 
au nôtre.», in Leibniz, Discours…et Correspondance…, op. cit., p. 181. 
221 Como lhes chamará Leibniz na sua filosofia tardia, depois dos seus Principes de la Nature et de la Grâce 
(1714). 
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conhecendo o mundo. Ora, quanto mais conhece, mais exprime a sua (a de Deus) sabedoria 

infinita, pois, evidentemente, os espíritos são, eles próprios, expressões da divindade. Pelo 

que, a expressão traduz uma complexa relação de implicação e de explicação, de 

desdobramento e de envolvimento222. Movimentos descendentes e ascendentes com 

ressonâncias neo-platónicas223 que estão, aliás, presentes na própria arquitectura do sistema e 

na estrutura discursiva do tratado. No entanto, noções como emanação e manifestação que 

contribuíram tradicionalmente para uma ideia de expressão já não são suficientes para 

explicar o seu sentido e alcance na nova linguagem de Leibniz224. 

 Com efeito, para além dessa acepção mais ontológica que deve muito ao princípio da 

harmonia pré-estabelecida num universo composto de substâncias “monádicas” que não agem 

imediatamente umas sobre as outras225, mas que, todavia, se entre-exprimem, existe uma 

acepção mais original, da qual encontramos indícios na analogia que Leibniz fez, no excerto 

que há pouco citámos, com a projecção em perspectiva que exprime o seu geometral. A 

origem deste sentido da expressão está muito provavelmente ligada aos interesses 

matemáticos e geométricos que Leibniz alimentou e aprofundou na sua estadia em Paris, entre 

1672 e 1676, onde, através de Arnauld - «excelente autor» dos Nouveaux Éléments de 

Géométrie (1667) – e de outras pessoas do meio jansenista, teve acesso a alguns manuscritos 

de Pascal226. Nesse período conheceu importantes homens de ciência e matemáticos como 

                                                
222 Na introdução que Deleuze faz à sua monografia sobre Espinosa e o problema da expressão, mas onde dá 
algum relevo também às semelhanças e às devidas distinções com a noção de expressão no sistema leibniziano, 
ele alude a estes entrelaçamentos semânticos que a tradição filosófica concebeu a propósito da expressão: 
«Expliquer, c’est développer. Envelopper, c’est impliquer. Les deux termes pourtant ne sont pas contraires: ils 
indiquent seulement deux aspects de l’expression. D’une part, l’expression est une explication : développement 
de ce qui s’exprime, manifestation de l’Un dans le multiple (…) Mais d’autre part, l’expression multiple 
enveloppe l’Un. L’Un reste enveloppé dans ce qui l’exprime, imprimé dans ce qui le développe, immanent à tout 
ce qui le manifeste : en ce sens, l’expression est un enveloppement.» Cf. Deleuze, Gilles, Spinoza et le problème 
de l’expression, « Arguments », Les Éditions de Minuit, Paris, 1968, p. 12. 
223 Cf. a introdução de G. Le Roy: «… le plan du Discours évoque (…) celui des Sommes médiévales ou des 
Systèmes néo-platoniciens : … elles décrivent toujours, quoiqu’en des termes parfois différents, un double 
processus, menant de Dieu aux créatures, puis des créatures à Dieu, comme dans une sorte de flux et reflux 
ontologiques…», in Leibniz, Discours… et Correspondance…, op. cit., p. 18. 
224 Note-se, porém, que o peso das leituras renascentistas e neo-platonizantes na juventude de Leibniz terá 
deixado marcas no seu discurso metafísico da maturidade, como demonstram as próprias palavras do art. 14 do 
Discurso de Metafísica: «… é muito óbvio que as substâncias criadas dependem de Deus, que as conserva e, 
mesmo, que as produz continuamente por uma maneira de emanação, como nós produzimos os nossos 
pensamentos.», na tradução portuguesa de Adelino Cardoso, in Leibniz, Discurso de Metafísica, op. cit., p. 53. 
225 Cf. art. 14º do Discurso de Metafísica, cujo sumário dizia: «14. Deus produz diversas substâncias segundo as 
diferentes vistas que ele tem sobre o universo, e pela intervenção de Deus a natureza própria de cada substância 
implica que aquilo que acontece a uma responde àquilo que acontece a todas as outras, sem que elas ajam 
imediatamente uma na outra.» 
226 Tratava-se do Ensaio sobre as cónicas e do seu complemento Generatio conisectionum, dos problemas sobre 
probabilidades colocados a Pascal pelo chevalier de Méré, tal como de uma Introdução à Geometria – tratado 
que Pascal nunca completaria – e, ainda, as suas famosas Pensées. Cf. Bélaval, Leibniz. Initiation à sa 
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Huygens, Tschirnhaus ou o anticartesiano Roberval e, em breves visitas a Londres (1673 e 

1676), encontrou-se também com os homens da Royal Society (Boyle, Pell e Oldenburg) – 

que rapidamente o tornaram membro da real sociedade londrina – e onde terá ficado a par dos 

estudos de Newton sobre o cálculo infinitesimal227. Foi nesta época que ele associou os seus 

projectos de arte combinatória e de uma característica universal aos seus interesses algébricos, 

geométricos e físicos. Os seus estudos de análise e sobre o infinito proporcionaram-lhe, 

porém, também reflexões de ordem metafísica sobre o espaço, a extensão, a dinâmica e as 

substâncias. Numas notas feitas em Paris a 11 de Fevereiro de 1676, a que Leibniz deu o título 

De arcanis sublimium vel de summa rerum, ele antecipou elementos importantes da sua 

filosofia da maturidade, nomeadamente no que diz respeito ao princípio da harmonia, que 

rege todas as criaturas de Deus, e ao modo como elas se relacionam com as perfeições 

divinas, que o filósofo compara à reflexão do espelho228, abrindo o caminho para uma “teoria 

[metafísica] da expressão”. Foi, porém, num texto já escrito entre o Outono de 1677 e os 

primeiros meses de 1678 – depois do seu regresso a Hanôver – que Leibniz aprofundou a sua 

teoria da expressão, a propósito de um tópico que, como temos vindo a verificar, dominou a 

epistemologia do século XVII, sobretudo a partir de Descartes. Falamos, evidentemente, da 

doutrina das ideias, sobre a qual o título do ensaio de Leibniz não poderia ser mais explícito 

Quid sit Idea. Ressalve-se, porém, que o tópico das ideias, servindo para dar resposta a uma 

série de questões gnoseológicas, não deixa de ser ainda um assunto de metafísica e a pergunta 

que compõe o título do opúsculo leibniziano é inequívoca quanto à natureza ontológica do 

problema: O que é uma ideia? O tipo de resposta que Leibniz compõe neste - minúsculo mas 

determinante - texto revela, contudo, a importância da sua estadia em Paris e o 

aprofundamento dos seus estudos sobre geometria e matemática229. 

                                                                                                                                                   
philosophie, op. cit., pp. 80-81. Ver ainda as notas de Michel Le Guern sobre os respectivos textos em Pascal, 
Oeuvres Complètes, op. cit., pp. 1029-1042. 
227 Cf. Bélaval, ibidem, pp. 81-82. A polémica haveria de instalar-se sobre a invenção do cálculo infinitesimal 
entre Newton e Leibniz, mas é muito provável que Leibniz tivesse já a sua investigação bastante desenvolvida 
quando viu (na 2ª visita a Londres, em 1676), através de Collins – um amigo de Newton – os estudos do inglês. 
228  «As mentes individuais existem, em suma, simplesmente porque o ser supremo julga ser harmonioso ter de 
existir algo que o compreenda, ou, que seja uma espécie de espelho ou réplica do mundo (...) O ser mais perfeito 
é aquele que contém o máximo. Tal ser é capaz de ideias e de pensamentos, pois isso multiplica a variedade das 
coisas, como um espelho. [Leibniz, Sämtliche Schriften und Briefe, Herausgegeben von der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, 
Akademie-Verlag, Berlin, 1980, Sechste Reihe: Philosophische Schriften, Dritter Band 1672-1676, pp. 474-
475]», citado em inglês no artigo de Christia Mercer & R. C. Sleigh Jr., “Metaphysics: the early period to the 
Discourse on Metaphysics” in Jolley, Nicholas, The Cambridge Companion to Leibniz, Cambridge University 
Press, Cambridge – New York – Melbourne, 1995, p. 91. 
229 E ainda a leitura da Ética de Espinosa com a qual o texto também dialoga. Leibniz teve a oportunidade de 
encontrar Espinosa nos finais de 1676, numa breve viagem à Holanda, onde ainda encontrou Leuwenhoek, antes 
de regressar à Alemanha. Cf. Bélaval, Leibniz. Initiation à sa philosophie, op. cit., p. 114. 



92 
 

 

 

 

 

Idea tamquam expressio 

 

 Começa por dizer que a ideia é algo que está na nossa mente230 – antecipando a sua 

posição (contra Malebranche) perante a controvérsia das ideias de que tratámos na secção 

anterior – mas que (contra a opinião dos empiristas) não é uma impressão no nosso cérebro – 

ao qual a nossa mente não se reduz -, nem sequer coincide com os pensamentos, as 

percepções e outras modificações da alma (como pretendiam Descartes e os seus sucessores), 

as quais, no entanto, necessitam de ideias para ocorrerem na nossa mente231. Também não se 

trata de um acto – uma percepção, diria Arnauld – mas de uma faculdade de pensar (cogitandi 

facultate), uma potência232. E, nessa medida, podemos dizer que temos uma ideia mesmo 

quando não estamos a pensar nela se pudermos, em qualquer ocasião, nela pensar. Porém, 

Leibniz assume uma dificuldade nesta concepção que ele tem de ultrapassar, ou seja, o facto 

de nós termos uma "remota" (remotam) capacidade para pensar todas as coisas, mesmo 

aquelas de que não temos actualmente as ideias, pelo que a ideia terá de postular uma certa 

faculdade “próxima” (propinquam) ou facilidade para pensar uma coisa233. E, no entanto, 

também isso não chega, pois não basta ter um método que leva ao objecto para ser possível ter 

a ideia desse objecto. Leibniz dá o exemplo das secções cónicas – estudadas a partir de Pascal 

(e, indirectamente, de Desargues) – cuja enumeração ordenada permitirá chegar aos ramos 

opostos de uma hipérbole, sem que com isso se obtenha ainda uma ideia deles. “Por 

conseguinte, é necessário que esteja algo em mim que, não só conduza à coisa, mas também a 

exprima.”234 É preciso, então, explicar no que consiste essa expressão. 

                                                
230 «Ante omnia (autem) Ideae nomine intelligimus aliquid, quod in mente nostra est [Quid sit Idea]», in Leibniz, 
Die Philosophische Schriften, ed. Gerhardt, op. cit., vol. VII, p. 263. 
231 «Multa autem sunt in mente nostra, exempli causa cogitationes, perceptiones, affectus, quae agnoscimus non 
esse ideas, etsi sine ideis non fiant. [Quid sit Idea]», Cf. Idem, ibidem. 
232 Diz Adelino Cardoso a este propósito: «O pensamento é percepção das ideias que estão na alma a título de 
disposições naturais, pré-formações, hábitos, aptidões. Efectivamente, a ideia é algo de mental (…), não um acto 
mas uma potência…», in Cardoso, Leibniz segundo a expressão, op. cit., pp. 111-112. 
233 Por isso diz Adelino Cardoso que a ideia é um momento intermédio entre o acto e a potência, pois pensar é 
um trabalho de actualização da ideia. Cf. op. cit., p. 112. 
234 «Necesse est ergo aliquid in me, quod non tantum ad rem ducat, sed etiam eam exprimat. [Quid sit Idea]», in 
Leibniz, Die Philosophische Schriften…, Ed. Gerhardt, op. cit., VII, p. 263. 
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“Diz-se exprimir alguma coisa aquilo no qual se encontram disposições 

[habitudines235] que correspondem às disposições da coisa expressa. Mas estas 

expressões são variadas; por exemplo, o modelo de uma máquina exprime a própria 

máquina, a delineação projectiva de um objecto num plano exprime esse sólido, a 

oração exprime pensamentos e verdades, os caracteres exprimem números, uma 

equação algébrica exprime um círculo ou outra figura: e o que é comum a estas 

expressões é que da mera contemplação das disposições da coisa que exprime 

podemos chegar ao conhecimento das propriedades que correspondem às da coisa 

expressa. De onde resulta claramente que não é necessário que a coisa que exprime 

seja semelhante à coisa expressa, bastando que uma certa analogia seja mantida entre 

as disposições de ambas.”236 

 

 Vemos claramente que nesta definição está já a correspondência proporcionada, a 

«relação constante e regulada» que surgiria no esclarecimento de Leibniz na carta a Arnauld 

de 9 de Outubro de 1687, mas também o exemplo analógico da projecção geométrica com o 

seu plano (que determina a distância, a figura e a situação). Ao qual se acrescentam desta vez 

as analogias do modelo (esquema, plano, regra de construção) com a sua realização iterável (a 

máquina, a construção, a obra), dos signos orais, escritos, numéricos com aquilo na vez dos 

quais estão – ideias, pensamentos ou números -, das fórmulas matemáticas ou equações com 

as figuras que representam (círculos, elipses, parábolas, hipérboles), sendo evidente – como 

Leibniz declara no fim do parágrafo - que a relação que existe entre o que exprime e o que é 

expresso é uma relação de analogia e não de semelhança. A ideia não é uma imagem 

mimética ou cópia da coisa237 de que ela é ideia, ela exprime-a, porque mantendo-se uma 

                                                
235 Não há consenso na tradução destas habitudines. Bélaval traduziu-as por “manières d’être”, Loemker por 
“relations”, Frédéric de Buzon por “rapports” e Adelino Cardoso por “disposições”. Adoptámos a escolha deste 
último por estar mais próxima do sentido latino de habitus, ressalvando que se deve entender aqui mais a 
disposição enquanto ordem das partes, como constituição da coisa ou até mesmo aspecto e não tanto como 
tendência ou intenção. 
236 «Exprimere aliquam rem dicitur illud, in quo habentur habitudines, quae habitudinibus rei exprimendae 
respondent. Sed eae expressiones variae sunt; exempli causa, modulus Machinae exprimit machinam ipsam, 
scenographica rei in plano delineatio exprimit solidum, oratio exprimit cogitationes et veritates, characteres 
exprimunt numeros, aequatio Algebraica exprimit circulum aliamve figuram: et quod expressionibus istis 
commune est, ex sola contemplatione habitudinum exprimentis possumus venire in cognitionem proprietatum 
respondentium rei exprimendae. Unde patet non esse necessitarium, ut id quod exprimit simile sit rei expressae, 
modo habitudinum quaedam analogia servetur. [Quid sit Idea]», ibidem, pp. 263-264. 
237 Como diria de novo nas suas Meditationes de cognitione, de veritate et ideis (1684), onde retoma esta sua 
concepção de ideia, “…as nossas próprias ideias, não no sentido de uma espécie de pequenas imagens…” 
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certa analogia entre as suas disposições e as da coisa que é expressa ela permite-nos conhecer 

as suas propriedades. Note-se aliás que a definição que Leibniz apresenta de expressão é 

bastante geral e, não obstante aparecer no contexto da problemática das ideias, ela pode ser 

aplicada a qualquer relação de correspondência regulada entre elementos de qualquer natureza 

– daí ela aplicar-se não só às ideias, mas às relações entre as substâncias, as substâncias e o 

mundo, o mundo e Deus ou Deus e as substâncias que o exprimem. 

 Mas Leibniz prossegue no texto, fazendo considerações sobre essa conexão 

expressiva, a analogia, dizendo que há expressões cujo fundamento é natural e outras em que 

ele é meramente arbitrário, como é o caso evidente dos caracteres e das palavras. Uma 

distinção que ecoa a divisão dos signos no capítulo IV da 1ª parte da Lógica de Port-Royal 

entre signos naturais e signos de instituição. Também como na Lógica, Leibniz dará o 

exemplo de uma relação visível238 – o filósofo alemão prefere “óptica” – para a analogia 

natural. Trata-se das relações entre o pequeno e o grande círculo ou entre a região e o seu 

mapa geográfico – para as conexões fundadas na similitude – ou das ligações como a que 

existe entre o círculo e a elipse que o representa opticamente, cuja conexão expressiva 

permite, segundo uma lei determinada, fazer corresponder qualquer ponto da elipse a um 

qualquer ponto do círculo.239 Para afastar o critério da semelhança, reforça o argumento, 

acrescentando: “Com efeito, um círculo seria mal representado, em tal caso, por uma outra 

figura que lhe fosse mais semelhante.”240 Porém, a relação de expressão com fundamento 

natural não se esgota numa qualquer ligação visível. Por isso, Leibniz adianta que do mesmo 

modo (análogo) todo o efeito integral representa a causa plena, pois é possível chegar ao 

conhecimento da causa através do conhecimento do efeito.241 De uma certa maneira, vemos 

que na concepção leibniziana da expressão, a causalidade é ainda uma das suas espécies, 

legitimando o seu valor cognitivo na física mas também na metafísica. Pois os actos de cada 

um representam do mesmo modo o seu espírito, que é a causa deles, podendo acontecer que 

vários efeitos que nasçam de uma mesma causa se exprimam mutuamente, como os gestos e o 

discurso – por isso um surdo poderá compreender aquilo que outro homem diz, não pelo som, 

                                                
238 Cf. Cf. Arnauld & Nicole, op. cit., 2ª parte, cap. XIV, p. 156. 
239 «Quae in natura fundantur, eae vel similitudinem aliquam postulant, qualis est inter circulum magnum et 
parvum, vel inter regionem et regionis tabulam geographicam; vel certe conexio qualis est inter circulum et 
ellipsin quae eum optice repraesentat, quodlibet enim punctum ellipseos secundum certam quandam legem 
alicui puncto circuli respondet. [Quid sit Idea]», in Leibniz, Die Philosophische Schriften…, op. cit., VII, p. 264. 
240 «Imo circulus per aliam figuram similiorem in tali casu male repraesentaretur. [Quid sit Idea]», ibidem. 
241 Compare-se com os exemplos dados para os signos certos e os signos prováveis no cap. IV da 1ª parte da 
Lógica de Port-Royal, p. 53, que referimos já na secção 2 deste capítulo. 
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mas pelos movimentos dos lábios!242 -, tal como as coisas do mundo criado, as criaturas, 

exprimem mutuamente o seu Criador, Deus, de um certo modo (quodammodo). E é por isso 

que a ideia das coisas está em nós, pois que Deus, causa e autor, não só das coisas como do 

nosso espírito, imprimiu neste a faculdade de pensar – a ideia – para que possa tirar das 

operações do espírito as consequências que correspondem precisamente às que decorrem 

também das coisas.243 E acaba o texto insistindo na dissemelhança entre a ideia de círculo e o 

próprio círculo, a qual não impede que dela se possam concluir as verdades que a experiência 

confirmará num verdadeiro círculo. 

 

 Neste breve percurso por estes textos de Leibniz que esclarecem as determinações da 

expressão, nomeadamente, no âmbito da sua metafísica e da “epistemologia da ideia”, torna-

se clara a originalidade da noção ou, pelo menos, do seu uso – difícil até de compreender pelo 

seu contemporâneo Arnauld –, mas também as linhas de continuidade com a “ordem da 

representação” vigente na época. Pois, à medida que a sua obra foi evoluindo, foi-se 

percebendo que o lugar semântico ocupado pela expressão era também o da representação. E 

que se uma substância individual exprime todo o universo (artº ix do Discours de 

Métaphysique244) é porque ela (mónada) tem uma natureza representativa (§ 60 de La 

Monadologie245). Isto significa que ela, enquanto substância, mas também enquanto 

pensamento e actividade perceptiva, é, existe, representando e, desde logo, representando-

se246. Por isso é que a metáfora do espelho – um dos “signos naturais”, segundo Arnauld e 

Nicole – foi tão cara a Leibniz, porque a substância se esgota na actividade da representação. 
                                                
242 É Leibniz quem refere este mesmo exemplo: «Ita surdi quidam loquentes non ex sono, sed ex motu oris 
intelligunt.» in Leibniz, Die Philosophische Schriften…, op. cit., VII, p. 264. 
243 «Ideam itaque rerum in nobis esse, nihil aliud est, quam DEUM, autorem pariter et rerum et mentis, eam 
menti facultatem cogitandi impressisse, ut ex suis operationibus ea ducere possit, quae perfecte respondeant his 
quae sequuntur ex rebus. [Quid sit Idea]», ibidem. 
244 «ix. (…) On peut même dire que toute substance porte en quelque façon le caractere de la sagesse infinie et 
de la toute-puissance de Dieu, et l'imite autant qu'elle est susceptible. Car elle exprime quoyque confusement 
tout ce qui arrive dans l'univers, passé, présent ou avenir, ce qui a quelque ressemblance à une perception ou 
connoissance infinie; et comme toutes les autres substances expriment cellecy à leur tour et s'y accommodent, on 
peut dire qu'elle étend sa puissance sur toutes les autres à l'imitation de la toute-puissance du Createur. … 
(sublinhado nosso)», in Leibniz, Die Philosophische Schriften…, op. cit., IV, p. 434. 
245 «§ 60. (…) Parce que Dieu en reglant le tout a eu égard à chaque partie, et particulierement à chaque 
Monade, dont la nature étant representative, rien ne la sauroit borner à ne représenter qu’une partie des 
choses, quoyqu’il soit vray, que cette representation n’est que confuse dans le detail de tout l’univers et ne peut 
être distincte que dans une petite partie des choses, c’est à dire dans celles, qui sont ou les plus prochaines ou 
les plus grandes par rapport à chacune des Monades; autrement chaque Monade seroit une Divinité. 
(sublinhado nosso)», in Leibniz, Die Philosophische Schriften…, op. cit., VI, p. 617. 
246 Para mais esclarecimentos, em português, sobre o que seja essa natureza representativa da substância, em 
Leibniz, leia-se Cardoso, A., Leibniz segundo a expressão, op. cit., pp. 68-72, mas também Nuno Ferro, A 
Confusão das Coisas e o Ponto de Vista Leibniziano, Estudos Gerais – Série Universitária, Imprensa Nacional – 
Casa da Moeda, Lisboa, 2001, pp. 393-402. 
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«Não há nada de mais próximo ao pensamento, por entre as coisas visíveis, do que a imagem 

que aparece num espelho.», diria o filósofo de Hannover a Pierre Bayle, numa carta escrita 

nos finais de 1702.247 O espelho, porém, reflecte passivamente, na sua superfície lisa, extensa 

e opaca, todos os objectos que os raios de luz fizerem incidir sobre ela, enquanto a substância 

singular, a mónada, a alma, tem por actividade a contínua percepção – o seu princípio vital - 

de todo o universo que, desse modo, é uma «expressão da multiplicidade na unidade» - diz na 

mesma carta248. Leibniz corrige, portanto, a metáfora e, na Monadologia, diz que a Mónada é 

«um espelho vivo perpétuo de todo o universo»249 (§ 56). 

 

* 

 

 Não esgotámos, evidentemente, muito longe disso, as múltiplas entradas da “ordem da 

representação” no discurso filosófico do século XVII. Mas este punhado de exemplos terá 

mostrado os seus principais contornos e ilustrado algumas das suas dificuldades. Como 

dissemos de início, não foi tematizada, naquela época, nenhuma teoria da representação. Na 

verdade, qualquer tentativa de fazer uma teoria da representação se depara com iniludíveis 

problemas e paradoxos, como tão bem mostrou Fernando Gil250. No entanto, isso não impediu 

que ela funcionasse como uma noção fundamental e operatória na generalidade do discurso 

metafísico e epistemológico. Como vimos, também, a linguagem da representação convocou 

na época barroca (e convoca sempre) a ordem da imaginação, as metáforas da visão e da luz, 

as analogias da pintura, dos espelhos, do teatro e os recursos da fábula. No próximo capítulo, 

vamos tentar perceber como é que a teorização da percepção (óptica, dióptrica, catóptrica, 

perspectiva) e as práticas múltiplas da representação, na era do barroco, revelam uma 

profunda afinidade entre ciência e arte. 

 
 
 
 

                                                
247 «Il n'y a rien de plus approchant de la pensée parmy les choses visibles, que l'image qui est dans un miroir, et 
les traces dans le cerveau ne sauroient estre plus exactes; mais cette exactitude de l'image ne produit aucune 
perception dans l'endroit où elle est.»,in Leibniz, Die Philosophische Schriften…, op. cit., III, p. 68. 
248 «Or les changements internes dans les choses simples sont d'un même genre avec ce, que nous concevons 
dans la pensée, et on peut dire, qu'en general la perception est l'expression de la multitude dans l'unité.», in 
Leibniz, ibidem, III, p. 69. 
249 «§ 56. Or cette Liaison ou cet accommodement de toutes les choses creées à chacune et de chacune à toutes 
les autres, fait que chaque substance simple a des rapports qui expriment toutes les autres, et qu'elle est par 
consequent un miroir vivant perpetuel de l'univers. (sublinhado nosso)», in Leibniz, Die Philosophische 
Schriften…, op. cit., VI, 616. 
250 Cf. o artigo já citado Gil, F. “Problemas da Representação”, in Filosofia e Epistemologia III, op. cit. 
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Capítulo II – Da teorização da percepção às práticas de representação 

 

 

 No século XVII, a preocupação com os fenómenos da visão e da percepção visual 

levou vários autores a escreverem tratados (científicos) que os teorizaram. Esta teorização da 

visão e da percepção acompanhou toda uma revolução científica inspirada pelas metáforas da 

visão e auxiliada pela transformação perceptiva do mundo observável. Esta transformação 

favoreceu uma nova relação simbólica com a natureza e a instauração de uma ordem 

representativa no discurso e na prática científicas, mas também na teoria e nos métodos das 

artes, designadamente, nas visuais e, em especial, na pintura, que nos interessa 

particularmente no âmbito desta tese. Neste capítulo veremos, à vol d’oiseau, num voo rápido 

e rasante, como, numa época em que a ciência e a arte não tinham distinções assim tão claras, 

os modos de entender a percepção visual modelaram as práticas de representação partilhadas 

pelos agentes de uma e de outra, os quais, muitas vezes e sem surpresa, se encontraram na 

mesma pessoa.  

 

Secção 1. 

Óptica, dióptrica e catóptrica 

 

A luz, a visão e a razão 

 

 A luz e a visão como metáforas da razão e do conhecimento fazem já parte de uma 

longa tradição, ainda hoje enraizada na nossa linguagem corrente, mas que no século XVII 

assumiu particular importância, informando não só a retórica dos discursos religiosos e os da 

filosofia – incluindo nesta também as diferentes ciências (já que a sua exclusão revelaria 

apenas o nosso anacronismo) - mas também as próprias práticas científicas, artesanais e 

artísticas. Aliás, a luz e a visão ocuparam, de facto, e não apenas num sentido metafórico ou 

analógico, um lugar de destaque na epistemologia e na ciência da época, nomeadamente, pela 
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pena do próprio Descartes251 que ergueu a evidência e a intuição a princípios metódicos, 

instituídos desde as Regras para a Direcção do Espírito (1628) mas atravessando o tratado O 

Mundo ou Tratado da Luz (1632-33), o Discurso do Método (1637) e os respectivos Ensaios, 

as Meditações de Filosofia Primeira (1641) e ainda os Princípios de Filosofia (1644). Dizia 

ele na Regra III: “É preciso procurar nos objectos da nossa investigação, não aquilo que 

outros possam perceber ou aquilo que nós próprios suspeitamos, mas o que podemos intuir 

[ver] de forma clara e evidente ou o que podemos certamente deduzir; não há na verdade 

outro modo de adquirir a ciência.”252 E, mais adiante, explicava o que entendia por essa 

intuição: “o conceito da mente pura e atenta, tão fácil e tão distinto (…) que nasce da mera luz 

da razão”253. Para além disso, também os célebres princípios de clareza e distinção da 

filosofia cartesiana tinham uma matriz semântica que os ligava a uma experiência visual 

originária, como mostra a explicação do próprio filósofo nos seus Principia Philosophiae: 

“Chamo clara aquela percepção que está presente e patente a uma mente atenta; tal como 

dizemos ver claramente as coisas que, estando na presença do olho que as vê, o movem com 

força e claridade suficientes. Chamo, porém, distinta àquela que, sendo clara, o é de tal modo 

determinada e separada de todas as outras que nada mais contém em si senão aquilo que é 

claro.”254 Mas foi sobretudo no Le Monde ou Traité de la Lumière, que Descartes escrevera 

                                                
251 Leonel Ribeiro dos Santos, num artigo dedicado precisamente às “Metamorfoses da Luz” na retórica 
cartesiana, afirma: «Duas coisas envolvem a filosofia cartesiana, conferindo-lhe feição e tonalidades muito 
peculiares: a intuição originária da luz e a experiência privilegiada da visão. 
A primeira difunde-se, como originário princípio cósmico, pela física e biologia (…), insinua-se como princípio 
de toda uma estética e engenharia ilusionista, e dá-se, enquanto metáfora recorrente, como o analogon 
privilegiado da própria verdade. Descartes revela-se assim como um destacado representante moderno da 
riquíssima tradição especulativa dos pensadores da luz (…).  
A segunda rege toda a concepção cartesiana do conhecimento. Como teórico da técnica de fabricação de lentes 
e telescópios, Descartes sabia bem o privilégio de que goza a visão e a vista, ‘o mais universal e o mais nobre’ 
dos sentidos. (pp. 17-18)», cf. Ribeiro dos Santos, Leonel, “Metamorfoses da Luz, ou a Retórica da Evidência 
na Filosofia Cartesiana”, in Philosophica: Descartes e o Círculo Cartesiano, nº8, Departamento de Filosofia – 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Edições Colibri, 1996, pp. 17-36. As mesmas afirmações 
haveriam de ser retomadas pelo mesmo autor na obra Retórica da Evidência ou Descartes segundo a Ordem das 
Imagens, Colecção «Caminhos» nº3, Quarteto Editora, Coimbra, 2001, pp. 73-74. 
252 Cf. Regulae ad Directionem Ingenii, « REGULA III. Circa objecta proposita, non quid alij senserint, vel quid 
ipsi suspicemur, sed quid clarè & evidenter possimus intueri, vel certò deducere, quaerendum est; non aliter 
enim scientia acquiritur.», in Oeuvres de Descartes. Tome X – Physico-Mathematica, Compendium Musicae, 
Regulae ad Directionem Ingenii, Recherche de la Vérité, Supplément à la Correspondance, op. cit., p. 366. 
253 «Per intuitum intelligo (…) mentis purae & attentae tam facilem distinctumque conceptum (…) qui à solâ 
rationis luce nascitur», cf. op. cit., p. 368. 
254 Cf. «Claram voco illam, quae menti attendenti praesens & aperta est : sicut ea clarè à nobis videri dicimus, 
quae, óculo intuenti prasentia, satis fortiter & aperte illum movent. Distinctam autem illam, quae, cum clara sit, 
ab omnibus aliis ita sejuncta est & praecisa, ut nihil plane aliudm quam quod clarum est, in se contineat.», in 
Oeuvres de Descartes – Tomo VIII – Principia Philosophiae etc, op. cit., p. 22; mas também a versão francesa 
desta explicação: «45. Ce que c'est qu'vne perception claire & distincte. Il y a mesmes des personnes qui, en 
toute leur vie, n'apperçoiuent rien comme il faut pour en bien juger. Car la connoissance sur laquelle on veut 
establir vn jugement... indubitable, doit estre non seulement claire, mais aussi distincte. J'appelle claire celle qui 
est presente & manifeste à vn esprit attentif: de mesme que nous disons voir clairement les objets, lors qu'estant 
presents ils agissent assez fort..., & que nos yeux sont disposés à les regarder. Et distincte, celle qui. . . est 
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no início dos anos 30 do século XVII, e que apenas seria publicado depois da sua morte, em 

1664255, e na Dioptrique, um dos ensaios de aplicação prática do Discours de la Méthode, que 

o interesse científico pela própria luz e pelo fenómeno da visão, e não apenas o interesse 

retórico pelo seu valor metafórico, se revelou de forma inquestionável256. Logo no título do 

tratado, a disjunção inclusiva é reveladora da importância cosmológica da luz, pois falar do 

mundo e das suas leis – da constituição da matéria, das leis do movimento e da explicação do 

mundo celeste - é o mesmo que falar do mundo visível, ou seja, da luz, da sua natureza, dos 

seus efeitos e do modo como a sentimos e percebemos – já que a segunda parte deste tratado é 

constituída pelo Tratado do Homem, onde a visão é paradigmática no que diz respeito à 

exposição cartesiana do funcionamento da sensação e da percepção257. Na 5ª parte do 

Discurso do Método, referindo-se ao conteúdo desse tratado, disse o seguinte: 

 

“Eu tive a intenção de aí incluir tudo aquilo que pensava saber, antes de o escrever, 

acerca da Natureza das coisas Materiais. Mas, tal como os pintores, que não podendo 

representar ao mesmo tempo num quadro plano todas as faces de um corpo sólido, 

escolhem uma das principais, a qual unicamente põem à luz do dia, enquanto 

ombreiam as outras [faces], e assim as fazem aparecer na mesma medida em que as 

poderíamos ver olhando para ela: desse modo também, temendo não poder pôr no meu 

discurso tudo o que tenho no meu pensamento, propus-me apenas expor de modo 

amplo aquilo que concebia acerca da Luz; depois, a esse propósito, acrescentei alguma 

coisa sobre o Sol e sobre as Estrelas fixas, pois delas procede quase toda [a luz]; sobre 

os Céus, porque estes a transmitem; sobre os Planetas, os Cometas e a Terra, porque 

                                                                                                                                                   
tellement precise & différente de toutes les autres, qu'elle ne comprend en soy que ce qui paroit manifestement à 
celuy qui la considere comme il faut.»,  cf. Oeuvres de Descartes – Tomo IX-2 – Príncipes de la Philosophie 
(traduction française), op. cit., p. 44. 
255 O facto de Galileu ter sido anteriormente condenado pelas suas posições cosmológicas heliocêntricas e de 
Descartes ter facilmente aderido a elas no seu Le Monde, levou o ex-aluno de La Flèche a decidir não publicar o 
seu tratado, para evitar as consequências funestas de um diferendo com as autoridades eclesiásticas. No próprio 
Discurso do Método (5ª parte), ele alude à existência desse tratado e ao facto de que “algumas considerações o 
impedem de [o] publicar”, fazendo depois um sumário do seu conteúdo. Cf. Oeuvres de Descartes – Tomo VI – 
Discours de la Méthode & Essais, op. cit., pp. 41-42. 
256 Em abono da verdade, é preciso dizer que desde a juventude Descartes se havia interessado pelos problemas 
ópticos, como se pode ver nas suas Cogitationes Privatae, escritas entre 1619 e 1621, e que esse foi um interesse 
que permaneceu nos seus trabalhos, não só até à Dioptrique, que apesar de publicada apenas em 1637, teria tido 
já uma primeira versão no início dos anos 30, mas também na sua obra posterior. Aliás a pertença de Descartes a 
um círculo de pensadores, onde se incluíam Marin Mersenne e Claude Mydorge, para quem os problemas da 
Óptica e da Perspectiva eram muito importantes, terá sido determinante na investigação desses temas. Cf. a este 
respeito Ribe, Neil, “Cartesian Optics and the Mastery of Nature” in Isis, Vol. 88, No. 1 (Mar., 1997), pp. 42-61. 
257 Ver, a este propósito, o artigo de Osler, Margaret J., “Descarte’s Optics: Light, the Eye and Visual 
Perception” in Broughton, J. & Carriero, J. (Eds) A Companion to Descartes, Blackwell Publishing, Malden – 
Oxford – Victoria, 2008, pp. 124-141. 
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estes a reflectem; & em particular sobre todos os Corpos que existem na terra, porque 

eles são ou coloridos, ou transparentes, ou luminosos; & finalmente sobre o homem, 

porque ele é o seu espectador.” (Discours de la Méthode, AT VI, 41-42)258 

 

Para além da indesmentível importância do lugar da luz na cosmologia cartesiana que aqui 

aparece de modo claro, não deixa de ser notável que, neste excerto, o autor do Discurso do 

Método para bem conduzir a (sua) razão e procurar a verdade nas ciências tenha optado pela 

analogia entre o seu trabalho científico e o do pintor, cuja arte é, por excelência, a arte da luz 

(da cor) e da visão. Porém, mais expressivo ainda da determinante e estreita relação entre os 

fenómenos da luz e o da visão humana é o facto de as primeiras palavras d’O Mundo de René 

Descartes serem dedicadas, precisamente, a alertar os seus leitores para a diferença que há 

entre as nossas sensações – nomeadamente, as visuais - e as coisas que as produzem: 

 

“Propondo-me aqui tratar da Luz, a primeira coisa de que vos quero advertir é que 

pode haver uma diferença entre a sensação que dela temos, isto é a ideia que se forma 

na nossa imaginação por intermédio dos nossos olhos e aquilo que existe nos objectos 

que produz em nós essa sensação, ou seja, o que está na chama ou no Sol, e que 

denominamos de Luz.”259 

 

 É evidente que se começa a desenhar logo aqui a desconfiança epistémica em relação 

aos dados dos sentidos, que marcará toda a metafísica cartesiana com um cepticismo 

metódico e com um dualismo antropológico bem conhecidos, mas não deixa de ser verdade 

que existe uma conexão íntima entre a luz que ilumina os objectos do mundo e os olhos que 

vêem o mundo através dessa luz que conseguem captar. Pelo que não será de estranhar que 

                                                
258 «I'ay eu dessein d'y comprendre tout ce que ie pensois sçauoir, auant que de l'escrire, touchant la Nature 
des choses Matérielles. Mais, tout de mesme que les peintres, ne pouuant esgalement bien representer dans vn 
tableau plat toutes les diuerses faces d'vn cors solide, en choisissent vne des principales qu'ils mettent seule vers 
le iour, & ombrageant les autres, ne les font paroistre, qu'en tant qu'on les peut voir en la regardant: ainsi, 
craignant de ne pouuoir mettre en mon discours tout ce que i'auois en la pensée, i'entrepris seulement d'y 
exposer bien amplement ce que ie conceuois de la Lumière; puis, a son  occasion, d'y adiouster quelque chose 
du Soleil & des Estoiles fixes, a cause qu'elle en procède presque toute ; des Cieux, a cause qu'ils la 
transmettent; des Planètes, des Comètes, & de la Terre, a cause qu'elles la font refleschir; & en particulier de 
tous les Cors qui sont sur la terre, a cause qu'ils sont ou colorez, ou transparens, ou lumineux; & enfin de 
l'Homme, a cause qu'il en est le spectateur.», cf. Œuvres de Descartes – VI, op. cit., pp. 41-42. 
259 «Me proposant de traiter icy de la Lumiere, la premiere chose dont je veux vous avertir, est, qu’il peut y avoir 
de la difference entre le sentiment que nous en avons, c'est-à-dire l’idée qui s’en forme par l’entremise de nos 
yeux, & ce qui est dans les objets qui produit en nous ce sentiment, c'est-à-dire ce qui est dans la flâme ou dans 
le Soleil, qui s’appelle du nom de Lumiere.», cf. Œuvres de Descartes – Tomo XI – Le Monde. Description du 
corps humain. Passions de l’âme. Anatomica. Varia, op. cit., p. 3. Veja-se também o que dissemos já na secção 3 
do primeiro capítulo desta tese. 
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urgisse a Descartes e a tantos outros investigadores da sua época estudar o fenómeno da visão 

ligado com o da luz, numa disciplina própria que teve então desenvolvimentos notáveis, a 

Óptica. Sendo certo, porém, que o mundo visível que interessava aos homens de ciência era 

não apenas o mundo quotidiano à sua volta, mas o mundo distante das estrelas e dos planetas, 

que a revolução astronómica em curso (a de Copérnico, de Brahe, Galileu e Kepler) tornava 

ainda mais fascinante, e também um “novo mundo”260 (que seria explorado por Hooke e 

potenciado por Leeuwenhoek), muito próximo mas invisível à vista nua, por ser demasiado 

ínfimo, era preciso estudar a tecnologia que permitisse ampliar as capacidades da visão 

humana de modo a alcançar essas novas dimensões macro e microcósmicas. Os interesses da 

óptica passavam então pelo estudo das lentes, com as quais se poderiam construir telescópios 

e microscópios eficazes, mas também pelo estudo dos espelhos, relevantes nomeadamente 

para a óptica geométrica e a perspectiva artificial. Por esse motivo, proliferaram a partir do 

dealbar do século XVII os tratados de óptica, sobre a propagação dos raios luminosos e a sua 

captação pela retina, de dióptrica, sobre o fenómeno da refracção da luz, nomeadamente, 

através de lentes, e de catóptrica, onde se estudava a reflexão da luz e a formação das 

imagens através de espelhos.  

 

A tradição óptica e os perspectivistas 

 

 É preciso, no entanto, dizer que os estudos de óptica existiam já desde a antiguidade, 

tendo sido famosos e muito comentados os tópicos da Óptica de Euclides (ca. 280 a.c.) e de 

Ptolomeu (ca. 100-170) durante a época medieval, desde logo pelos autores árabes Al-Kindi 

(ca. 801-873), Ibn Sahl (940-1000) e Alhazen (965-1040)261 e pelos autores latinos Roger 

                                                
260 A historiadora Svetlana Alpers cita e traduz o relato de Constantijn Huygens (o pai do célebre matemático, 
físico e óptico Christiaan), incluído na sua Autobiografia (1629-31), sobre a experiência de olhar através de um 
microscópio e aí descobrir um Novus Orbis, o qual mereceria ser pintado por um grande artista como Jacques de 
Gheyn II, pintor e gravador holandês, que desenhara com grande minúcia e detalhe vários espécies da fauna e 
flora e que foi o autor do (alegadamente) mais antigo quadro do género vanitas : «Indeed, material objects that 
till now were classified among atoms, since they far elude all human eyesight, presented themselves so clearly to 
the observer’s eye that when even completely inexperienced people look at things which they never seen, they 
complain at first that they see nothing, but soon they cry out that they perceive marvelous objects with their eyes. 
For in fact this concerns a new theatre of nature, another world, and if our revered predecessor De Gheyn had 
been allotted a longer lifespan, I believe he would have advanced to the point to which I have begun to push 
people (not against their will): namely, to portray the most minute objects and insects with a finer pencil, and 
then to compile these drawings into a book to be given the title of the New World, from which examples could 
incised in metal» (sublinhado nosso). Cf. Alpers, S., The Art of Describing – Dutch art in the seventeenth 
century, The University of Chicago Press, Chicago, 1984, pp. 6-7. 
261 O seu Kitab al-Manazir (Livro de Óptica) foi traduzido para latim nos finais do século XII ou inícios do 
século XIII, como De Aspectibus ou Perspectiva, e muito influente nas épocas subsequentes. Sobre as teorias 
ópticas de Alhazen, em particular a sua nova teoria da intromissão da visão veja-se Lindberg, David C., 
Theories of Vision from Al-Kindi to Kepler, The University of Chicago Press, Chicago, 1976, pp. 58-86. 
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Bacon (ca. 1219-1292), John Pecham (ca. 1230-1292) e Witelo (ca. 1230-1275), os quais não 

se limitaram apenas a glosar mas fizeram importantes avanços nos seus respectivos 

tratados262. Aliás, da óptica dos antigos gregos para a da tradição medieval árabe e latina 

houve um importante salto, marcado pela ausência, entre os gregos, de uma concepção do 

olho enquanto instrumento óptico apto à formação de imagens e, por conseguinte, pelo 

aparecimento, com os medievais – sobretudo a partir de Alhazen -, de uma análise geométrica 

da função dióptrica do olho263. A partir do Renascimento, os problemas de óptica e as teorias 

da visão e da percepção ganharam também um novo fôlego com o envolvimento de 

arquitectos, escultores e pintores (nomeadamente, Brunelleschi e Alberti) na invenção da 

teoria da projecção em perspectiva – sobre a qual nos debruçaremos na próxima secção – que 

contribuiu com um novo modelo perceptivo do espaço visual e, sobretudo, com a 

possibilidade de representar com exactidão num plano bidimensional os objectos de estudo do 

mundo visível. No século XVI, destacar-se-iam ainda os trabalhos do abade siciliano 

Francesco Maurolico (1494-1575), sobre a interacção das luzes e das sombras projectadas nos 

e pelos objectos (Photismi de lumine et umbra) e sobre problemas de refracção em meios 

transparentes (Diaphaneon), e os do mago naturalista e polímato napolitano Giambattista 

della Porta (1535-1615), dedicados à análise dos raios luminosos refrangidos por lentes 

convexas (De Refractione) e ao aperfeiçoamento da câmara escura (Magiae Naturalis), os 

quais contribuíram para a divulgação desse instrumento e para a compreensão da analogia 

entre o seu funcionamento e o do olho humano264. Mas apenas no século XVII, a partir dos 

estudos de Johannes Kepler (1571-1630) relacionados com a astronomia (Ad Vitellionem 

                                                
262 Sobre as teorias de Bacon, Pecham e Witelo e a sua contribuição para a síntese óptica do século XIII, 
Lindberg, op. cit., pp. 104-121. As obras De Aspectibus de Alhazen e Perspectiva de Witelo foram compiladas, 
entre outras, em 1572, por Friedrich Risner, no Opticae Thesaurus, que foi a principal fonte sobre óptica 
“clássica” nos séculos XVI e XVII. Cf. Mancosu, Paolo, “Acoustics and Optics” in The Cambridge History of 
Science – volume 3 Early Modern Science, ed. by Katharine Park & Lorraine Daston, Cambridge University 
Press, Cambridge - New York – Melbourne, 2006, pp. 596-631, mas em particular p. 612, n. 41. 
Ainda sobre a história da óptica na época medieval e depois na passagem do século XVI para o XVII, ver 
Crombie, A. C., “Expectation, Modelling and Assent in the History of Optics: i Alhazen and the Medieval 
Tradition; ii Kepler and Descartes”, in Science, Art and Nature in Medieval and Modern Thought, The 
Hambledon Press, London & Rio Grande, 1996, pp. 301-355. 
263 Cf. Crombie, op. cit., p. 304: «The explanation of perception by the Stoic visual flux emitted from the eye, or 
by the entry into it of the ready-made Epicurean images, or by some incorporeal process, made any geometrical 
analysis of the formation of images irrelevant. The technical capacity was there, but conceptually attention was 
directed elsewhere.»; mas também, Idem, ibidem, p. 316: « Historically most important of all was the adoption 
by Roger Bacon, especially in the Opus maius (completed by 1267), followed by John Pecham and Witelo, of 
Alhazen's geometrical model of the eye as an image-forming device. Witelo wrote his Perspectiva or Opticae libri 
decem (in 1270 or soon afterwards) as a compendium of Alhazen's Optica and provided jointly with the latter 
the essential account of the subject (eventually to be published by Risner in 1572 in one integrated volume) until 
the 17th century.».  
264 A qual haveria de ser aceite e recuperada por Kepler. Cf. Mancosu, P., op. cit., pp. 612-613 e Crombie, A. C., 
op. cit., pp. 326-328. 
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Paralipomena, quibus Astronomiae Pars Optica traditur, 1604) e com a dióptrica (Dioptrice, 

1611), se operaria uma autêntica revolução óptica que transformou qualitativamente as teorias 

da visão herdadas de Euclides, de Alhazen e dos perspectivistas medievais e se fundaria a 

óptica moderna. 

 

Kepler: “ut pictura, ita visio” 

 

 Ainda que aceitando o ponto de partida dos perspectivistas, ou seja, o de que existe um 

número infinito de raios luminosos que parte de cada ponto do campo visual, mas sabendo já 

que a retina (tunica retiformis) é o principal órgão da vista onde são projectadas as imagens 

captadas pelo olho – e já não a lente cristalina ou cristalino (crystallinus), como acreditavam 

os medievais -, Kepler explicou o processo da visão usando o modelo do cone duplo, que 

seria depois adoptado e ilustrado por Descartes na sua Dioptrique: cada ponto do campo 

visual é o vértice de um cone cuja base é a superfície do olho, enquanto cada ponto da 

imagem retiniana é o vértice de um cone cuja base é a superfície posterior da lente cristalina; 

entre as superfícies do olho e da parte posterior da lente cristalina os raios de luz sofrem uma 

refracção que depende das diferentes densidades dos meios que atravessam, isto é, do humor 

aquoso e do cristalino. A geometria da radiação luminosa atravessando as superfícies curvas 

no olho faz com que a imagem projectada na retina esteja reversa e invertida em relação ao 

original265. A teoria da “ut pictura, ita visio” de Kepler deixava, porém, inexplicado porque 

vemos nós as coisas do mundo visível de modo normal e não invertido; uma falha explicativa 

que ele admitiu mas da qual se demitiu, dizendo que isso não dizia respeito à óptica mas antes 

à “philosophia naturalis”266. De notar, porém, que, mais uma vez, a analogia da pintura, 

combinada com a da câmara escura (herdada de Della Porta), serviu o modelo explicativo 

                                                
265 Cf. Crombie, A. C., ibidem., pp. 331-345 e Mancosu, P., ibidem, p. 616. Que a imagem projectada na retina 
era uma imagem reversa e invertida em relação ao original fora pouco tempo depois comprovado numa 
experiência feita, raspando a esclerótica de um olho-de-boi, e descrita pelo matemático jesuíta Christoph 
Scheiner (1573-1650) no seu livro Oculus hoc est: Fundamentum opticum de 1619, que contribuiu para 
credibilizar a teoria kepleriana da visão. 
266 «Deixo para os filósofos naturais a discussão sobre o modo como esta imagem ou pictura é ligada pelos 
princípios espirituais da visão que residem na retina e nos nervos, e se ela feita para aparecer perante a alma 
ou tribunal da faculdade da visão por um espírito que habite as cavidades do cérebro, ou se a faculdade da 
visão, um magistrado enviado pela alma, sai da câmara do conselho do cérebro para encontrar esta imagem 
nos nervos ópticos e na retina, como se descesse a uma câmara baixa.» Tradução da versão inglesa de Ad 
Vitellionem Paralipomena, V, 2, feita por Alistair C. Crombie e citada por Svetlana Alpers em The Art of 
Describing…, op. cit., p. 36. 



104 
 

kepleriano, pois o astrónomo alemão equiparou, na Dioptrice, os pares de cones a pequenos 

pincéis (penicilli) que pintavam as imagens dos objectos na retina do olho267.  

 O interesse de Kepler pela óptica derivara das suas investigações astronómicas e na 

Dioptrice ter-se-á esforçado por desenvolver uma teoria da refracção através de lentes – 

problema que era importante para uma teoria da visão após a sua descoberta do 

funcionamento do cristalino como um meio refractivo -, obtendo resultados geometricamente 

muito satisfatórios relativamente à análise da refracção da luz em lentes, nomeadamente, 

lentes múltiplas para a construção de telescópios, mas não tendo conseguido ainda deduzir 

uma lei matemática universal da refracção. Essa viria a ser a conquista científica de René 

Descartes na sua própria Dióptrica de 1637, não deixando, no entanto, de reconhecer os 

importantes contributos de Kepler para desenvolver a sua óptica e dióptrica numa carta a 

Mersenne268. 

 

Descartes: Dioptrique 

 

 A Dioptrique é o primeiro dos ensaios científicos que acompanham e pretendem pôr 

em prática as considerações epistemológicas e metodológicas do Discurso do Método, 

dedicando-se ao estudo da visão humana e aos meios para a aperfeiçoar, nomeadamente, 

através da exposição e demonstração das leis da refracção e difracção da luz através de lentes, 

do estudo do olho e do processo da visão, da descrição das lunetas (ou telescópios) e da 

melhor forma de talhar as lentes para as construir: 

 

“Toda a nossa conduta de vida depende dos nosso sentidos. Sendo o [sentido] da vista, 

de entre todos eles, o mais universal e o mais nobre, não há dúvida nenhuma de que as 

invenções que servem para aumentar a sua capacidade sejam as mais úteis que podem 

existir. E é difícil de encontrar alguma que a aumente mais do que a dessas 

maravilhosas lunetas que, apesar de estarem em uso há pouco tempo, nos permitiram 

                                                
267 «A retina é pintada com os raios coloridos das coisas visíveis [Retiformis tunica pingitur à radijs coloratis 
rerum visibilium]», dizia ele na Dioptrice, 1611, citada em Alpers, S., ibidem, p.38. O diplomata inglês Henry 
Wotton relatara a Francis Bacon (em 1620) uma visita que teria feito a Kepler em Linz, dizendo que esse 
“famoso homem das ciências” estaria, então, a usar uma câmara escura como auxílio para a pintura e que teria no 
seu estúdio já uma paisagem que o próprio Kepler afirmava ter sido feita por ele «non tanquam pictor, sed 
tanquam mathematicus». Cf. Crombie, A. C., op. cit., p. 344. 
268 Na carta a Mersenne de 31 de Março de 1638, Descartes defendia-se da acusação de que ele teria plagiado na 
sua Dióptrica as elipses e hipérboles de Kepler, mas não deixava de reconhecer uma dívida para com este óptico: 
«Cela n’empesche pas que ie n’avouë que Kepler a esté mon 1er maistre en Optique, & que ie croy qu’il a este 
celuy de tous qui en a le plus sceu par cy deuant.», cf. Oeuvres de Descartes – Tomo II – Correspondance II 
Mars 1638 – Décembre 1639, op. cit., p. 86. 
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já descobrir novos astros no céu, & outros novos objectos sobre a terra, em número 

bem maior do que tínhamos visto anteriormente: de modo que, levando a nossa vista 

muito mais longe do que costumava ir a imaginação dos nossos pais, elas parecem ter-

nos aberto o caminho para chegar a um conhecimento da Natureza muito maior e mais 

perfeito do que eles tiveram.”269 

 

 Descartes, apesar do ponto de partida céptico e da desconfiança metafísica em relação 

aos sentidos no Discours de la Méthode270, começa aqui por afirmar a importância prática e 

também epistemológica da visão, sobretudo auxiliada por essas novas máquinas, as lunetas, 

que a ampliam e aperfeiçoam, prometendo, com o seu estudo, um maior e melhor 

conhecimento da Natureza, para “o bem geral de todos os homens” que assim se poderão 

tornar seus “mestres e possuidores”271. O ensaio visava uma filosofia prática e já não uma 

filosofia especulativa, destinando-se, segundo as suas próprias palavras, a ser lido por 

artesãos, fabricantes de lentes e lunetas, e por todos aqueles que fazem uso da luz natural da 

sua razão. Por isso, Descartes dispensa-se de abordar questões como a natureza da luz – que 

tinha já exposto no seu tratado, ainda não publicado, Le Monde ou Traité de la Lumière272 -, 

limitando-se a descrever as suas propriedades observáveis e a explicar como a luz se move no 

espaço e como os seus raios atingem os olhos humanos, através das suas famosas 

“comparaisons”, que são analogias mecânicas simples do movimento da luz e dos seus raios.  

 

                                                
269 «Toute la conduite de nostre vie depend de nos sens, entre lesquels celuy de la veüe estant le plus vniversel & 
le plus noble, il n’y a point de doute que les inuentions qui seruent a augmenter sa puissance, ne soyent des plus 
vtiles qui puissent estre. Et il est malaisé d’en trouuer aucune qui l’augmente dauantage que celle de ces 
merueilleuses lunettes qui, n’estant en vsage que depuis peu, nous ont desia découuert de nouueaus astres dans 
le ciel, & d’autres nouueaus obiets dessus la terre, en plus grand nombre que ne sont ceus que nous y auions 
veus auparauant : en sorte que, portant nostre veüe beaucoup plus loin que n’auoit coustume d’aller 
l’imagination de nos peres, elles semblent nous auoir ouuert le chemin, pour paruenir a vne connoissance de la 
Nature beaucoup plus grande & plus parfaite qu’ils ne l’ont eue.» Cf. Descartes, René, Œuvres de Descartes - 
Tomo VI – Discours de la Méthode et Essais, op. cit., p. 81. 
270 Cf. Œuvres de Descartes, ibidem, AT VI, 18 e AT VI, 31-32. 
271 «Car elles m’ont fait voir qu’il est possible de paruenir a des connoissances qui soient fort vtiles a la vie, & 
qu’au lieu de cete Philosophie speculative, qu’on enseigne dans les escholes, on peut trouuer vne pratique, par 
laquelle connoissant la force & les actions du feu, de l’eau, de l’air, des astres, des cieux, & de tous les autres 
cors qui nous enuironnent, aussy distinctement que nous connoissons les diuers mestiers de nos artisans, nous 
les pourrions employer en mesme façon a tous les vsages ausquels ils sont propres, & ainsi nous rendre comme 
maistres & possesseurs de la Nature.», in Œuvres de Descartes, ibidem, AT VI, 61-62. Esta última expressão de 
carácter baconiano haveria de ser outro motivo para responsabilizar, mais uma vez anacronicamente, Descartes 
pelo início de uma ideologia modernista e progressista que promoveu a exploração e o esgotamento da Natureza 
e dos seus recursos. Ver, por ex., o já citado artigo de Neil M. Ribe, p. 12, e o que aí é dito nas nn. 11 e 12. 
272 Cf. Œuvres de Descartes, op. cit., AT XI, 84-103. Segundo o Le Monde de René Descartes ou Traité de la 
Lumière, toda a cosmologia física podia ser explicada mecanicamente em termos de matéria em movimento. 
Também a luz consistia numa transmissão instantânea de pressão entre partículas do segundo elemento (ar) 
desde os corpos celestes luminosos (estrelas), através de raios, em todas as direcções e para qualquer distância. 
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Comparaisons 

 

No primeiro modelo mecânico da luz, o autor da Dióptrica compara a luz à bengala de um 

homem cego:  

 

“… desejo que penseis que a luz não é outra coisa, nos corpos que denominamos 

luminosos, senão um certo movimento, ou uma acção muito rápida e muito viva, que 

passa para os nossos olhos, através do ar & dos outros corpos transparentes, do mesmo 

modo que o movimento ou a resistência dos corpos, que este cego encontra, passa para 

as suas mãos, através da sua bengala. Isto impedir-vos-á, desde logo, de achardes 

estranho que essa luz possa estender os seus raios num instante, do sol até nós: pois 

sabeis que a acção, com a qual movemos uma das pontas de uma bengala, deve assim 

passar num instante até à outra ponta, & que ali deverá acontecer da mesma maneira, 

ainda que houvesse uma maior distância do que de facto há entre os céus e a terra.”273 

 

Com esta “comparação”, Descartes ilustrava o movimento instantâneo274 da luz e refutava a 

tradicional doutrina das “espécies intencionais, que tanto ocuparam a imaginação dos 

Filósofos”, ou seja, a suposição de que haveria uma transmissão por via aérea (ou através de 

outro meio transparente) de pequenas imagens procedentes dos objectos que se imprimiam 

nos olhos do observador275. Contudo, as diferenças entre a bengala de um cego e o ar ou os 

                                                
273 «Et pour tirer vne comparaison de cecy, ie desire que vous pensiés que la lumiere n’est autre chose, dans les 
corps qu’on nomme lumineux, qu’vn certain mouuement, ou vne action fort prompte & fort viue, qui passe vers 
nos yeux, par l’entremise de l’air & des autres corps transparens, en mesme façon que le mouuement ou la 
resistence des corps, que rencontre cet aueugle, passe vers sa main, par l’entremise de son baston. Ce qui vous 
empeschera d’abord de trouuer estrange, que ceste lumiere puisse estendre ses rayons en vn instant, depuis le 
soleil iusques a nous : car vous sçaués que l’action, dont on meut l’vn des bouts d’vn baston, doit ainsy passer 
en mesme sorte, encores qu’il y auroit plus de distance qu’il n’y en a, depuis la terre iusques aux cieux.», in op. 
cit., AT VI, 84. 
274 Descartes acreditava, contra Galileu, que a propagação da luz era instantânea. Apenas, em Setembro de 1676, 
o astrónomo dinamarquês Ole Roemer haveria de provar uma velocidade finita para a propagação da luz, ao 
prever um atraso de 10 minutos num eclipse e assim calculando uma velocidade aproximada: c = 212 000 km/s. 
Cf. Mancosu, P., op. cit., p. 624. 
275 Ver Idem, AT VI, 85. A versão extrema e caricatural desta doutrina da species só poderia, eventualmente, ser 
atribuída aos atomistas e epicuristas que em rigor supunham a existência de eidola ou simulacra materiais 
procedentes dos objectos visíveis viajando pelo ar até aos olhos. A doutrina escolástica da species – que 
Descartes recebera através do ensino jesuíta do Collège de La Flèche - era mais sofisticada, ainda que implicasse 
também uma transmissão sensível, através da luz, das imagens dos objectos que se imprimiam nos olhos; porém, 
havia um elemento formal ou inteligível da species que era abstraído do elemento sensível pelo intelecto agente. 
As espécies intencionais eram apenas veículos de transmissão de “formas sem matéria” e não imagens materiais 
propriamente ditas, embora ligadas a qualidades sensíveis dos objectos transmitidas pela luz. A “materialidade” 
da species intentionalis era, no entanto, debatida pela escolástica tardia. Cf. Simmons, A. “Explaining sense 
perception: a scholastic challenge”, in Philosophical Studies. An International Journal for Philosophy in the 
Analytic Tradition, vol.73 (2-3), March 1994, pp. 257 - 275. 
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outros meios transparentes, através dos quais nós vemos, são tão grandes que Descartes se 

sentiu na obrigação de completar esta analogia com uma outra, a do tonel de uvas na época 

das vindimas.  

Nesta outra analogia, a transmissão rectilínea da luz e a sua passagem através de 

matéria translúcida é comparada ao vinho num tonel de uvas meio esmagadas, durante a 

época das vindimas, que é escoado através de um buraco no fundo do tonel276. Os 

pressupostos cosmológicos deste modelo são a ausência de vácuo na natureza, “tal como 

admitem quase todos os Filósofos”277, e a existência de muitos poros em todos os corpos que 

nos rodeiam, “tal como a experiência pode claramente mostrar”, pelo que se torna necessário 

supor o preenchimento desses poros com uma matéria muito subtil e muito fluida que se 

estenda sem interrupção desde os corpos celestes até nós. Comparando essa matéria subtil ao 

vinho e as partes menos fluidas e mais densas (do ar ou dos corpos transparentes) aos cachos 

de uvas, Descartes mostra que tal como o vinho tende a escorrer em linha recta pelo orifício 

no momento em que este é aberto, sem que o seu percurso seja interrompido pelos cachos de 

uvas, também a matéria subtil tende em linha recta desde o Sol até aos nossos olhos, no 

mesmo instante em que os abrimos, sem que as “partes mais grosseiras” dos corpos 

transparentes que os intermedeiam (ar, vidro ou cristal) o impeçam. Os raios de luz devem, 

portanto, imaginar-se sempre como linhas rectas, desde que eles atravessem apenas um corpo 

transparente homogéneo e isotrópico (par tout esgal a soy-mesme); pois que, ao encontrarem 

outros corpos, os raios ficam sujeitos a desvios – reflexões, refracções ou difracções – tal 

como o movimento de uma bola ou de uma pedra quando encontram um obstáculo na sua 

trajectória. 

Foi para explicar esses desvios que Descartes recorreu a uma célebre (a terceira) 

comparaison, a da bola no «jeu de paume», tão popular naquela época. Tal como uma bola 

                                                
276 Cf. Œuvres de Descartes, AT VI, 85-88. 
277 Essa era de facto a opinião dominante na tradição escolástica de inspiração aristotélica - natura abhorret a 
vacuo – ainda que tivesse havido, já na antiguidade, quem defendesse, contra Aristóteles e os peripatéticos, a 
existência do vazio, nomeadamente, os atomistas (Leucipo e Demócrito) e os epicuristas (Epicuro, Lucrécio, 
etc). Nestas primeiras décadas do século XVII, raríssimos foram aqueles que se atreveram a refutar a ideia do 
horror vacui. Sabe-se, porém, que, a pedido do Duque da Toscânia, Galileu se ocupara com o problema da 
inevitável criação de vácuos nas bombas de água dos fontanários florentinos e admitiu, sem qualquer prova 
experimental para além da simples observação, que haveria uma repugnância limitada do vazio. Apesar da 
posição insuficiente de Galileu, a sua suspeita daria azo à realização das importantes experiências de Torricelli 
(1643-44) que demonstraram a existência do vácuo e da pressão atmosférica. Os físicos Isaac Beeckman e 
Baliani também defendiam desde o final dos anos 20 a posição vacuista aliada à hipótese do peso do ar. Em 
meados do século XVII, uma famosa polémica do vácuo opôs plenistas e vacuistas e nela se destacou a 
demonstração da existência do vácuo, executada pelas experiências realizadas por e a mando de Blaise Pascal 
(no seguimento da experiência de Torricelli). Sobre essa polémica leia-se o sucinto mas rigoroso livro de Simone 
Mazauric, Gassendi, Pascal et la Querelle du Vide, col. «Philosophies», Presses Universitaires de France, Paris, 
1998. 
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que é batida pela raqueta e se projecta no ar em linha recta (esquecendo por um momento a 

força da gravidade, a qual não fora ainda tomada em consideração por Descartes) é 

amortecida, no seu movimento, quando encontra um corpo «mole», como uma tela, a areia ou 

a lama, é reenviada para outro lado quando se depara com um corpo «duro», como uma 

parede ou como o chão firme ou, então, é simplesmente desviada e modificado o seu 

movimento de rotação quando toca tangencial e obliquamente uma superfície não polida ou 

um líquido, do mesmo modo: 

 

“…há corpos que, sendo encontrados pelos raios de luz, os amortecem e lhes retiram 

toda a sua força, a saber: aqueles que denominamos negros, os quais não têm outra cor 

senão a das trevas; & (…) há outros que os fazem reflectir, uns na mesma ordem que 

eles recebem, a saber: os que, tendo a sua superfície toda polida, podem servir de 

espelhos tanto planos como curvos, & os outros confusamente em várias direcções; 

(…)  

Enfim, considerai que os raios se desviam do mesmo modo que dissemos a propósito 

da bola, quando encontram obliquamente a superfície de um corpo transparente, 

através do qual eles penetram mais ou menos facilmente do que através daquele de 

onde vêm, & a esta maneira de se desviarem se chama Refracção.”278 

  

 A partir da analogia da bola no «jeu de paume» - um modelo mecânico - Descartes 

desenvolve, num segundo discurso, a demonstração experimental e a análise geométrica das 

leis da reflexão – o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, medindo-se os ângulos 

a partir de uma linha perpendicular (recta normal) em relação à superfície reflectinte279 - e da 

refracção – o seno do ângulo de incidência é igual ao seno do ângulo de refracção 

multiplicado pelo índice de refracção, ou seja por uma constante que depende do medium 

                                                
278 «Or il faut penser, en mesme façon, qu'il y a des cors qui, estant rencontrés par les rayons de la lumière, les 
amortissent, & leur ostent toute leur force, a sçauoir ceux qu'on nomme noirs, lesquels n'ont point d'autre 
couleur que les ténèbres; & qu'il y en a d'autres qui les font refleschir, les vns au mesme ordre qu'ils les 
reçoiuent, a sçauoir ceux qui, ayant leur superficie toute polie, peuuent seruir de miroirs tant plats que courbés, 
& les autres confusement vers plusieurs costés (...) Enfin, considerés que les rayons se détournent aussy, en 
mesme façon qu'il a esté dit d'vne baie, quand ils rencontrent obliquement la superficie d'vn cors transparent, 
par lequel ils pénètrent plus ou moins facilement que par celuy d'où ils vienent, & cete façon de se détourner 
s'apelle en eux Réfraction.», in Œuvres de Descartes, op. cit., AT VI, 91-93. 
279 «Et ainsy vous voyés facilement comment se fait la reflexion, a sçauoir sélon vn angle tousiours esgal a celuy 
qu'on nomme l'angle d'incidence. Comme, si vn rayon, venant du point A, tombe au point B sur la superficie du 
miroir plat CBE, il se refleschist vers F, en sorte que l'angle de la reflexion FBE n'est ne plus ne moins grand 
que celuy de l'incidence ABC.», in Idem, AT VI, 96. Cf. também Osler, op. cit., pp. 130-132. 
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(água, vidro ou cristal) e que determina a proporcionalidade entre os ângulos280 - dos raios 

luminosos. Ora esta lei da refracção é uma das conquistas científicas principais da Dióptrica e 

um ponto fundamental para compreender a percepção da luz pelo olho humano – cujo 

cristalino funciona, como já Kepler descobrira, da mesma forma que uma lente que refrange a 

luz que se projecta no fundo da retina281 – e, consequentemente, o funcionamento da visão. 

No discurso seguinte, Descartes apresenta a estrutura anatómica e fisiológica do olho, a partir 

de uma figura que representa um hipotético282 corte transversal dessa estrutura. E no discurso 

IV, antes de se debruçar especificamente sobre o sentido da visão, faz algumas considerações 

sobre os sentidos em geral, a partir de princípios metafísicos – sobre os quais assenta toda a 

ciência cartesiana – como o que diz que «é a alma que sente e não o corpo», entre outras 

especulações antropológicas, como a que postula a presença da alma no cérebro e não nos 

órgãos exteriores dos sentidos, na medida em que seria ali [mais especificamente na glândula 

pineal] que se exerceria o «sentido comum». Apresenta, ainda, os traços gerais da estrutura 

fisiológica do sistema nervoso, composto: pelas “peles” que envolvem os nervos e que tendo 

origem no cérebro se ramificam em tubos de dimensões cada vez mais finas, como as veias e 

as artérias; pela substância interior que se estende em pequenos filamentos ao longo desses 

“tubos”, desde o cérebro até à extremidade dos membros; e, finalmente, os famosos “espíritos 

animais”, que “são como um ar ou um vento muito subtil, que, vindo das câmaras ou 

concavidades que estão no cérebro, se escoam através daqueles tubos pelos músculos”283. 

Antes de avançar, Descartes reactualiza a sua suspeita epistemológica face ao critério da 

semelhança entre as imagens que chegam ao cérebro e a forma dos objectos percebidos, à 

qual aludira já no primeiro capítulo [Da diferença que existe entre os nossos sentimentos e as 

coisas que os produzem] d’O Mundo ou Tratado da Luz (AT XI, 3) e à qual nos referimos 

com algum detalhe na secção 3 do cap. I desta tese, para onde remetemos.  

 

A câmara escura da visão 

                                                
280 É preciso dizer que, neste segundo discurso da Dióptrica, Descartes não expõe a lei da refracção, literalmente, 
em termos de proporção entre os senos dos ângulos, mas as relações entre os ângulos que apresenta graficamente 
são equivalentes a essa lei dos senos que o astrónomo e matemático holandês Willerbrod Snellius (1580-1626) 
havia também descoberto (com ou sem o conhecimento de Descartes: matéria que ainda hoje é controversa). Cf. 
AT VI, 96-105. 
281 «Et l'expérience monstre que celle [du milieu, L,] qu'on nomme l'humeur cristaline, cause a peu prés mesme 
refraction que le verre ou le cristal…», Cf. AT VI, 106. 
282 «S'il estoit possible de couper l'oeil par la moitié, sans que les liqueurs dont il est rempli s'escoulassent, ni 
qu'aucune de ses parties changeait de place, & que le plan de la section passast iustement par le milieu de la 
prunelle, il paroistroit tel qu'il est representé en cete figure.», in AT VI, 105-6. 
283 Cf. AT VI, 110 : «…puis enfin les esprits animaux, qui sont comme vn air ou vn vent tres-subtil, qui, venant 
des chambres ou concauités qui sont dans le cerueau, s'escoule par ces mesmes tuyaux dans les muscles.» 



110 
 

 

Porém, é precisamente neste ponto que o autor da Dioptrique começa o discurso seguinte, 

Sobre as Imagens que se Formam no Fundo do Olho, fazendo, sob a inspiração de Kepler, 

uma analogia com a câmara escura da projecção óptica que ocorre no fundo da retina: 

 
“Vedes pois de forma bastante evidente que, para sentir, a alma não precisa de 

contemplar quaisquer imagens que sejam semelhantes às coisas que ela sente; mas isso 

não impede que seja verdade que os objectos que nós observamos imprimam no fundo 

dos nossos olhos algumas bem perfeitas. Dessa maneira, alguns explicaram já de 

forma bastante engenhosa, por comparação com as imagens que aparecem numa 

câmara, estando ela toda fechada, com excepção de um único buraco & tendo 

colocado na entrada desse buraco um vidro em forma de lente, estendendo-se atrás, a 

uma certa distância, um lençol branco, sobre o qual a luz, que chega dos objectos 

exteriores, forma essas imagens. Dizem pois que essa câmara representa o olho; 

aquele buraco, a menina-do-olho [pupila]; aquele vidro, o humor cristalino ou antes 

todas as partes do olho que são susceptíveis de causar refracção; & o lençol, a pele 

interior, composta pelas extremidades do nervo óptico.” (Dioptrique, Discours V, AT 

VI, 114-115)284 

 

Sugere, logo de seguida, uma experiência anatómica feita com o olho de um homem morto, 

de um boi ou de qualquer outro animal de grande porte, ao qual se deve retirar a sua superfície 

posterior ou seja a retina, substituindo-a por um pedaço opaco de papel ou por uma casca de 

ovo, deixando o resto do olho o mais intacto possível e colocando-o finalmente num orifício 

de numa câmara escura que serve como uma janela aberta para uma cena iluminada, com o 

propósito de comprovar o que acabou de ser dito e para mostrar o carácter naturalmente 

pictórico dessa projecção em perspectiva que acontece na retina. Continua mais à frente no 

discurso V, nestes termos: 

 

                                                
284 Cf. Descartes, op. cit., pp. 114-115 : « Vous voyés donc assés que, pour sentir, l'ame n'a pas besoin de 
contempler aucunes images qui soyent semblables aux choses qu'elle sent; mais cela n'empesche pas qu'il ne soit 
vray que les obiets que nous regardons, en impriment d'assés parfaites dans le fonds de nos yeux ; ainsi que 
quelques vns ont désia tres-ingenieusement expliqué, par la comparaison de celles qui paroissent dans vne 
chambre, lors que l'ayant toute fermée, reserué vn seul trou, & ayant mis au deuant de ce trou vn verre en forme 
de lentille, on estend derrière, a certaine distance, vn linge blanc, sur qui la lumière, qui vient des obiets de 
dehors, forme ces images. Car ils disent que cete chambre represente l'oeil ; ce trou, la prunelle ; ce verre, 
l'humeur cristaline, ou plustost toutes celles des parties de l'oeil qui causent quelque réfraction; & ce linge, la 
peau intérieure, qui est composée des extrémités du nerf optique.» 



111 
 

“Pois, feito isto, se olhardes para o corpo branco RST [que, na representação da 

projecção das imagens no olho, é a curva que está no lugar da retina], aí vereis, não 

talvez sem admiração & prazer, uma pintura, que representará numa perspectiva 

muito rudimentar todos os objectos que estiverem no exterior, na linha VXY [uma 

linha imaginária colocada diante do olho em que todos os pontos são dele 

equidistantes], pelo menos se o fizerdes de modo a que esse olho retenha a sua figura 

natural, proporcionada à distância desses objectos…”285  (sublinhado nosso) 

 

Descartes ocupa-se, logo de seguida, recorrendo aos conhecimentos anatómicos e fisiológicos 

do olho seccionado e às leis da refracção da luz através dos humores oculares, da descrição 

detalhada do processo de captação da luz pelo olho e, consequentemente, do aparecimento 

dessa pintura no fundo da retina286. Apesar das virtudes pictóricas desse órgão prodigioso que 

é o olho, Descartes alerta para algumas imperfeições da pintura retiniana que nele se forma, a 

saber: o facto de a imagem ser apenas clara e distinta no centro, sendo desfocada nas 

extremidades; o carácter invertido das partes dessa imagem em relação aos respectivos 

objectos do mundo exterior; mas também o facto de essas partes aparecerem ora mais 

pequenas, ora mais alongadas em razão da distância e da situação desses objectos 

relativamente ao olho – tal como aliás acontece num quadro pintado em perspectiva287. Para 

além de tudo isso, as imagens dos objectos que constituem aquela pintura não se formam 

apenas no fundo do olho, mas são também transportadas pelo nervo óptico até às 

concavidades da superfície interior do cérebro e, depois ainda, até a uma pequena glândula 

localizada no centro dessas concavidades, onde se sedia o «sentido comum»288.  

 Porém, as determinações desta [dupla] analogia [com a câmara escura e com a pintura 

em perspectiva], desenvolvida no discurso V da Dioptrique, comportam alguns perigos acerca 

dos quais Descartes estava bem ciente, sobretudo no que respeitava à fácil tentação de querer 

aplicar o critério da semelhança das imagens com os objectos que elas representam, contra a 

qual ele lutava já desde a redacção do Le Monde. Foi, pois, com o propósito de evitar essas 

consequências funestas que ele desenvolveu o discurso VI, dedicado à Visão. 

                                                
285Cf. Idem, AT VI, 115-6 : «Car, cela fait, si vous regardés sur ce cors blanc RST, vous y verres, non peutestre 
sans admiration & plaisir, vne peinture, qui representera fort naïuement en perspective tous les obiets qui 
seront au dehors vers VXY, au moins si vous faites en sorte que cet oeil retiene sa figure naturelle, 
proportionnée a la distance de ces obiets...». (sublinhado nosso). 
286 Cf. AT VI, 117-121. 
287 Cf. AT VI, 121-124. 
288 Cf. AT VI, 128-129. 
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 Nas figuras que ilustram, no discurso V, a experiência recomendada por Descartes e a 

analogia da formação das imagens no olho com a formação das imagens na câmara escura, 

aparece um pequeno homem por detrás do orifício onde foi colocado o olho seccionado com a 

tira de papel ou a casca de ovo no lugar da retina (curva TSR), como se espreitasse pelo 

orifício óptico de uma caixa de perspectiva e aí pudesse ver as imagens dos objectos 

projectadas no fundo do olho. Ora esta representação parece sugerir que, no processo da 

visão, a alma, tal como o pequeno homem, tem de ter um outro par de olhos para ver as 

imagens projectadas na retina, e sendo assim isso geraria uma regressão ad infinitum, pois 

seria necessário um terceiro par de olhos para ver as imagens vistas pelo segundo par, etc. 

Para além disso, essa ordem de ideias implicaria que a alma conheceria os objectos porque as 

imagens vistas seriam semelhantes a eles, seriam reproduções, cópias, visuais dos objectos. 

Embaraço que Descartes criou não só na Dióptrica mas também noutros pontos da sua obra, 

nomeadamente a propósito das ideias, como vimos já no primeiro capítulo. Mas o autor 

esclarece, neste discurso VI, que não é assim. A luz é, como ele disse logo no seu Tratado da 

Luz e no primeiro discurso da Dióptrica, uma acção ou um movimento e a transmissão da luz, 

que ocorre entre as fontes luminosas e os olhos humanos, é por isso uma transmissão de 

movimentos de partículas que atingem a retina e que são também eles transmitidos pelo nervo 

óptico até às concavidades do cérebro, «agindo imediatamente contra a nossa alma»289. Não é, 

portanto, propriamente uma imagem visual semelhante aos objectos que a “alma sente” – 

ainda que o seja a imagem projectada no fundo da retina – mas antes uma imagem que ela 

sintetiza, na glândula pineal, a partir dos movimentos nervosos que lhe chegam e que 

transmitem as diferentes qualidades sensíveis dos objectos, captadas pela retina: luz, cor, 

situação, distância, grandeza e figura290. No fundo, é a própria alma quem vê pela mediação 

do cérebro e não os olhos, mas também por essa razão é que muitas vezes a visão nos engana, 

na medida em que existem muitos factores que podem interromper a transmissão dos dados 

visuais entre o olho e a glândula pineal291. 

                                                
289 «Or, encores que cete peinture, en passant ainsi iusques au dedans de nostre teste, retiene tousiours quelque 
chose de la resemblance des obiets dont elle procède, il ne se faut point toutesfois persuader, ainsi que ie vous 
ay désia tantost assés fait entendre, que ce soit par le moyen de cete resemblance qu'elle face que nous les 
sentons, comme s'il y auoit derechef d'autres yeux en nostre cerueau, auec lesquels nous la pussions aperceuoir; 
mais plustost, que ce sont les mouuemens par lesquels elle est composée, qui,agissans immédiatement contre 
nostre ame, d'autant qu'elle est vnie a nostre cors, sont institués de la Nature pour luy faire auoir de tels 
sentimens.», in AT VI, 130. 
290 Cf. AT VI, 130-141. 
291 Descartes dá alguns exemplos e explicações possíveis com os conhecimentos médicos da época, 
designadamente, o caso dos «frenéticos» cujo cérebro estaria afectado por certos vapores que determinariam 
alucinações ou o da alteração extraordinária da estrutura ou consistência do cérebro que provocaria a visão 
errada de um qualquer objecto. Cf. AT VI, 141 e ss. 
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 Os restantes discursos da Dióptrica, VII a X, são dedicados aos meios de aperfeiçoar a 

visão – conhecendo as características principais dos órgãos da visão, trata-se de encontrar 

meios técnicos de colmatar as suas limitações e «órgãos artificiais» para aumentar as suas 

capacidades – (AT VI, 147-165), às figuras que devem ter os corpos transparentes para 

desviar os raios por refracção de todas as maneiras que sirvam à vista – ou seja, aos cálculos 

geométricos necessários para obter as formas e curvaturas das lentes adequadas à correcção e 

potenciação da visão, capítulo muito importante na dióptrica da época e que resolveu um dos 

principais problemas de Descartes, a determinação da natureza da anaclástica292 - (AT VI, 

165-196), à descrição das lunetas – isto é, dos telescópios – (AT VI, 196-211) e, ainda, ao 

modo de talhar as lentes – onde concebeu uma máquina capaz de talhar as lentes segundo os 

requisitos calculados nos discursos anteriores (AT VI, 211-227). 

 

Uma herança cartesiana 

 

 Este ensaio de Descartes foi um grande avanço na ciência óptica daquela altura, 

resolvendo, através da aplicação da matemática e, mais especificamente, da geometria, alguns 

dos seus problemas mais prementes. Mas as suas soluções permitiram uma série de 

aperfeiçoamentos por tratados posteriores, nomeadamente, do holandês Christiaan Huygens 

(1629-1695) que compôs a sua própria Dioptrica (1652), actualizando a teoria das 

propriedades dióptricas das lentes e das suas configurações em telescópios e que, no seu 

Traité de la Lumière (publicado apenas em 1690), apresentou muito “cartesianamente”, 

através de princípios matemáticos aplicados a uma explicação mecanicista da física, a sua 

teoria ondulatória da propagação da luz – rival da teoria corpuscular de Isaac Newton (1643-

1727) - e uma unificação das leis matemáticas da refracção e da reflexão293. 

 Também sobre a teoria física da luz, a estrutura do olho, o modo como este órgão dos 

sentidos recebe os raios luminosos e as razões de alguns erros e ilusões ópticas, mas também 

sobre as leis e acidentes da reflexão da luz através de espelhos simples e complexos, planos e 

curvos, foi publicado, em 1651, portanto postumamente, um tratado do Père Marin Mersenne 

(1588-1648) em dois livros, L’Optique et la Catoptrique du Révérend Père Mersenne Minime. 
                                                
292 Isto é, a determinação da forma da superfície refringente que focaliza os raios paralelos num único ponto. Cf. 
Mancosu, P., op. cit, p. 619, mas também, Ribe, N., op. cit., pp. 44-45, 49, 56-58. 
293 A teoria ondulatória da luz de Huygens, apesar de muito rigorosamente justificada, haveria de cair em 
esquecimento, em favor da teoria corpuscular de Newton, até ao século XIX. Sobre as teorias ópticas de 
Christiaan Huygens veja-se a monografia de Fokko Jan Dijksterhuis, Lenses and Waves – Chrstiaan Huygens 
and the Mathematical Science of Optics in the Seventeenth Century, Archimedes – New Studies in the History 
and Philosophy of Science and Technology Vol.9, Kluwer Academic Publishers, New York – Boston – 
Dordrecht – London – Moscow, 2004. 
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Apesar de não ser uma obra absolutamente original sobre estes assuntos, ela resume com o 

rigor de um matemático e a lucidez de um filósofo os interesses ópticos do seu círculo 

académico, do qual fazia parte o próprio Descartes, seu amigo pessoal e correspondente, e os 

do seu convento da Ordem dos Mínimos, onde os estudos catóptricos foram desenvolvidos 

também pelos seus confrades Emmanuel Maignan (1601-1676) e sobretudo por Jean-François 

Nicéron (1613-1646), que publicara logo em 1638, um ano após a Dióptrica de Descartes, 

mas sob o patrocínio de Mersenne, a sua mais famosa obra La Perspective Curieuse. Este 

tratado invulgar combinava a erudição e a precisão científica, matemática e geométrica, com a 

utilidade prática dos seus ensinamentos, postos ao serviço dos artistas, pintores, arquitectos e 

escultores, na medida em que tratava não só dos fundamentos ópticos, dióptricos e catóptricos 

da perspectiva, mas também da sua aplicação às artes. Para além disso, apresentava pela 

primeira vez um tratamento científico e rigoroso das anamorfoses294, que eram distorções da 

perspectiva usadas já há algum tempo pelos artistas, ora por necessidade – para corrigir certos 

problemas de projecção, nomeadamente em superfícies curvas e irregulares, como nos frescos 

pintados sobre os tectos de igrejas – ora para criar determinados efeitos estéticos, e que se 

tornaram numa curiosidade óptica com crescente popularidade entre os homens de ciência. É 

a esse fenómeno e à função ubíqua que a perspectiva ocupou, entre arte e ciência, no século 

XVII, que dedicaremos a próxima secção. 

 

 
Secção 2. 

Perspectiva e anamorfose 

 

A perspectiva não é, como se sabe, uma invenção do século XVII. Os “inventores” da 

perspectiva artificialis (a arte de representar num plano a nossa percepção visual do espaço) – 

os artistas e polímatos Filippo Brunelleschi (1377-1446)295, Leon Battista Alberti (1404-1472) 

                                                
294 A obra de Baltrusaitis sobre as Anamorfoses continua a ser a obra de referência sobre o tópico: Baltrusaitis, 
Jurgis, Anamorphoses ou Thaumaturgus Opticus – Les Perspectives Dépravées II, Col. «Champs», Flammarion, 
Paris, 1996 [1ª ed. Olivier Perrin, 1955]. 
295 A descrição mais completa feita no Renascimento do dispositivo perspectivístico de Brunelleschi, muitas 
vezes citada nas histórias da perspectiva, é a do seu biógrafo Antonio Manetti, escrita cerca de 1480 : «No que 
respeita à perspectiva, a primeira obra na qual Brunelleschi a demonstrou foi um pequeno painel com cerca de 
meia-braça quadrada (38 cm²) sobre o qual pintou a Igreja de San Giovanni de Florença. Representou o 
exterior da igreja e precisamente aquilo que se podia ver num só golpe de vista. Parece que para fazer esta 
pintura, ele se terá colocado a cerca de três braças (2,30 m) no interior do pórtico central de Santa Maria del 
Fiore. O painel foi feito com muito cuidado e delicadeza e com tal precisão nas cores do mármore branco e 
negro que nenhum miniaturista poderia ter feito melhor... Para a distância e a parte representando o céu, isto é, 
aí onde os limites da pintura se encontravam com o ar, Filippo colocou uma placa de prata brunida de tal 
maneira que o ar real e o céu se podiam ali reflectir tal como as nuvens, empurradas pelo vento quando este 
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ou Piero della Francesca (1415-1492) – viveram dois séculos antes e, já na baixa idade média, 

como vimos na secção anterior, os perspectivistas comentaram os tratados antigos (Euclides, 

Heron de Alexandria ou Ptolomeu) e árabes (Alhazen) de óptica, onde se tratava da 

perspectiva naturalis (ou seja, a ciência da visão propriamente dita)296. Mas no século XVII, 

houve um interesse renovado e intenso pelas questões da perspectiva através da sua 

matematização, nomeadamente a partir dos trabalhos do matemático e astrónomo Guidobaldo 

del Monte (1545-1607) que influenciaram a subsequente teoria matemática da perspectiva297. 

Aliás, a visão geométrica foi, como já foi dito, uma adequada metáfora para a razão e para o 

método da nova ciência que surgiu com Kepler, Galileu e Descartes. Não foi por acaso que 

Kepler e Descartes fizeram importantes avanços para a teoria da visão ou que Galileu 

construiu o seu próprio telescópio para as suas observações astronómicas. Mas porque a 

natureza se tornou num extenso e infinito campo de visão, mensurável e divisível, atravessado 

pelas rectas projectadas do cone visual, ora aumentadas ora distorcidas pelas lentes e pelos 

espelhos que constituíram as novas máquinas da visão – microscópios, telescópios, câmaras 

escuras. Abundaram por isso no século XVII os tratados de Óptica, sobre a propagação dos 

raios luminosos, de Dióptrica, sobre o fenómeno da refracção da luz, nomeadamente, através 

de lentes, e de Catóptrica, onde se estudava a reflexão da luz e a formação das imagens 

através de espelhos. Ao mesmo tempo que se fizeram avanços inéditos no âmbito da 

geometria projectiva – sendo mesmo tentador pensar que foi nesta época que esta disciplina 
                                                                                                                                                   
sopra, se reflectiam na placa de prata. O pintor deste género de quadro supõe que ele deve ser visto de um 
ponto apenas, determinado em função da altura e da largura da pintura e que deve ser visto a uma distância 
precisa. Visto de qualquer outro lugar, há distorção do efeito de perspectiva. Também para impedir que o 
espectador se engane ao escolher o seu próprio ponto de vista, Filippo fez um buraco no quadro no lugar do 
ponto que, na vista da Igreja de San Giovanni, é directamente oposto ao olho de um espectador que se tivesse 
colocado no pórtico central da Santa Maria del Fiore para pintar a cena. Esse buraco era pequeno como uma 
lentilha no lado do painel que estava pintado e sobre o seu reverso tinha uma forma cónica do tamanho de um 
ducado ou um pouco maior, como o fundo de um chapéu de palha de mulher. Filippo pedia ao espectador para 
colocar o olho no reverso do painel no local onde o buraco era maior e, enquanto tapava o outro olho com uma 
mão, devia segurar, com a outra, um espelho plano a uma certa distância de modo que a pintura aí se 
reflectisse. A distância do espelho da mão ao olho estava numa proporção dada com a distância do ponto onde 
Filippo se havia colocado para pintar o seu quadro na Igreja de San Giovanni. Quando se olhava assim o 
quadro, a placa de prata brunida, já referida, a perspectiva da piazza e a fixidez do ponto de visão tornavam a 
cena representada absolutamente real. Eu tive a pintura na minha mão e vi-a várias vezes nessa época, de modo 
que posso testemunhar. [Vita di Filippo di Ser Brunellesco]», citado na obra de Louis Marin, Détruire la 
Peinture, Champs-Flammarion, Paris, 1997 [1ª edição: Éditions Galilée, 1977], pp. 57-59. 
296 Sobre a história da perspectiva há inúmeros livros disponíveis. O livro de Erwin Panofsky, A Perspectiva 
como Forma Simbólica, Trad. Elisabete Nunes, Arte & Comunicação, Edições 70, Lisboa, 1993 [1ª ed.: Die 
perspektive als “symbolische form”, Leipzig, 1927] é um clássico incontornável. Destaque-se, porém, a obra de 
Hubert Damisch, L’Origine de la Perspective, col. «Champs», Flammarion, 1993 [1ª ed. 1987], que é 
fundamental para obter uma perspectiva plural da história da origem da ‘perspectiva’ em Itália, no 
Renascimento. 
297 O trabalho de Kirsti Andersen, The Geometry of an Art - The History of mathematical theory of perspective 
from Alberti to Monge, Sources and Studies on the History of Mathematics and Physical Sciences, Springer 
Science + Business Media, LLC, New York, 2007 é um estudo detalhado da história dessa teoria matemática da 
perspectiva. 
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nasceu propriamente, com Girard Desargues (1591-1661). Não deixa de ser irónico, no 

entanto, pensar que à medida que se desenvolveu toda esta tecnologia da visão que 

transformou a percepção do mundo, estendendo-a para o infinitamente grande e afinando-a 

para o infinitamente pequeno, se revelou também o artifício desse acesso sensorial às coisas, 

pelo que, ao mesmo tempo que se criaram condições para firmar o conhecimento na clareza e 

distinção – na certeza, que foi, afinal, o real propósito epistemológico da nova ciência de 

Descartes -, se encontraram razões para gerar a dúvida sobre a aparência e a ilusão da 

percepção e da representação visuais. O homem barroco vivia por isso em permanente 

conflito, numa persistente dialéctica do certo e do incerto, do distinto e do indistinto, do claro 

e do obscuro. E isso marcou não só a produção artística e literária, mas também os textos 

filosóficos e científicos.   

Girard Desargues, arquitecto e matemático de qualidade indiscutível, visionário 

responsável pela invenção de uma geometria (precisamente, a projectiva) que só produziria os 

seus frutos dois séculos depois, com o seu vanguardista Brouillon-Projet d’une atteinte aux 

événements des rencontres du cone avec un plan, manifesta ostensivamente o seu gosto 

barroco, desde logo, através da sua expressão linguística nesse tratado de geometria. 

Desargues traveste, num texto que se quer técnico – e que o é de facto -, o vocabulário usual 

da geometria com expressões metafóricas, trazidas da botânica – árvore (arbre), ramo 

(branche), tronco (tronc), nó (nœud) - ou da imaginação poética – alguns rectângulos são 

“gémeos” (gémeaux) e algumas rectas são “conjugais” (conjugales)298 -, sem perder o rigor 

axiomático da elaboração do seu pensamento299. Às virtudes da imaginação, junta Desargues 

o prazer do paradoxo, desafiando voluntariamente o senso comum do leitor (pois o geómetra 

lionês não é menos um homem da nova ciência de Bacon e Descartes!). E é a descoberta do 

infinito e a sua necessidade para desenvolver o “esboço” (brouillon-projet) dessa nova 

geometria que produz a salto epistemológico e que faz, simultaneamente, com que o bom 

«entendimento aí se perca»300. Mas esta sua nova disciplina não se pretende puramente 

                                                
298 Numa edição oitocentista das obras de G. Desargues, Noël Poudra decidiu, antes de reproduzir o Brouillon-
projet, fazer uma lista do exótico vocabulário do arquitecto, com as suas correspondências na linguagem 
tradicional da geometria. Cf. Desargues, Œuvres de Desargues, réunies et analysées par M. Poudra, Tome I, 
Leiber Éditeur, Paris, 1864, pp. 99-102. Arbre: recta sobre a qual há três pares de pontos a, a' - b, b' - c, c', tais 
que 0a*0a'=0b*0b'=0c*0c'; branches: os segmentos 0a, 0a', 0b, 0b', 0c, 0c'; noeud: cada extremidade de cada um 
dos segmentos; tronc: recta sobre a qual estão os pontos; conjugales: duas rectas paralelas a dois diâmetros 
conjugados. 
299 A propósito do carácter barroco deste texto de Desargues e a sua influência no “Essai pour les coniques” do 
seu “discípulo”, Pascal, ver Jean Mesnard, “Baroques, science et religion chez Pascal” in La Culture du XVIIe 
siècle. Enquêtes et Synthèses, P.U.F., Paris, 1992, pp. 327-331. 
300 «Chacun pensera ce qui lui semblera conuenable, ou de ce qui est icy déduit, ou de la manière de le déduire, 
et uerra que la raison essaye à connoître des quantités infinies d'une part, ensemble de si petites que leurs deux 
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especulativa, já que ela nasce precisamente da reflexão sobre as técnicas dos pintores e dos 

arquitectos, nomeadamente, sobre a perspectiva e o corte das pedras, disciplinas práticas que 

são marcadas na época pelos temas barrocos da ilusão, da metamorfose e da distorção. 

Tanto Desargues, como Pascal ou Descartes pertenciam a um círculo de matemáticos, 

filósofos e cientistas – Fermat, Huygens, Étienne Pascal (o pai de Pascal) - que se reunia 

(física ou epistolarmente) em volta da Academia de Marin Mersenne, um eclesiástico erudito, 

formado, tal como Descartes, pelos padres jesuítas do Colégio de La Flèche, mas que entrara 

para a ordem religiosa dos Mínimos (ordem secular fundada por São Francisco de Paola) em 

1611. O convento dos Mínimos era, aliás, um centro de estudos científicos importante, com 

uma biblioteca valiosa, e nele se viu nascer uma série de tratados, nomeadamente, de óptica e 

catóptrica, dos quais o próprio Mersenne foi também autor, tal como de uma recolha de 

“Questões inauditas” – o título original, muito revelador: Questions inouyes ou Recréation des 

Sçavans, Qui contiennent beaucoup de choses concernant la Théologie, la Philosophie et les 

Mathématiques -, onde se expunham algumas curiosidades científicas, num espírito 

simultaneamente pedagógico e de entretenimento, como era frequente na época. É nesse 

mesmo contexto e sob o patrocínio intelectual de Mersenne que surge, em 1638, uma obra 

com o título sugestivo: La Perspective Curieuse ou Magie Artificielle des Effets Merveilleux, 

de um jovem mas precoce matemático Jean-François Nicéron.  

 

Thaumaturgus opticus 

 

La Perspective Curieuse ou Magie Artificielle des Effets Merveilleux é um trabalho 

científico onde Nicéron dá em resumo o estado da arte no que respeita à ciência da 

perspectiva – segundo ele mesmo refere, Nicéron preparou-se para esta tarefa estudando 

dezassete tratados de perspectiva desde os antigos, passando por Alberti (1435), Viator 

(1505), Barbaro (1559) e os seus imediatos contemporâneos, Vaulezard (1630) ou Desargues 

(1636) – e oferece, pela primeira vez, uma obra dedicada às anamorfoses, sob o aspecto 

teórico, geométrico, e com úteis considerações técnicas para os artistas. Estabelecida com o 

rigor e a precisão das matemáticas aplicadas, a obra não se embaraça quando necessita de 

citar filósofos mais herméticos como Giambattista della Porta (autor de uma Magiae 

Naturalis, 1559, onde este também se dedica às experiências ópticas feitas com espelhos), 
                                                                                                                                                   
extremités opposées sont unies entrelles et que l'entendement s'y perd, non seulement à cause de leur 
inimaginable grandeur ou petitesse, mais encore à cause que le raisonnement ordinaire le conduit à en conclure 
des propriétéz, dont il est incapable de comprendre comment c'est qu'elles sont.», in Desargues, Œuvres de 
Desargues, op. cit., pp. 103-4. 
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nem evita falar como se se tratasse de um conto de encantar, pois a perspectiva é concebida 

como uma magia artificial que nos permite conhecer e discernir perfeitamente as mais belas 

obras da natureza e da arte e o perfeito domínio dessa magia permite produzir os efeitos mais 

admiráveis que a arte e a indústria dos homens pode alcançar301. Assim, a perspectiva é 

comparada aos autómatos, máquinas de precisão com dispositivos secretos capazes de animar 

artefactos e produzir um efeito de encantamento nos observadores, máquinas que gozaram 

também de grande sucesso nesse século XVII302. A produção de efeitos é, aliás, uma das 

características determinantes da estética barroca. A ópera que nasce, em Itália, na viragem do 

século e se tornaria um sucesso de entretenimento na corte francesa de Luís XIV, é um 

espectáculo no verdadeiro sentido da palavra, uma encenação para ser vista e para encantar os 

seus espectadores, porque produz maravilhosos efeitos de música, drama, bailado, truques de 

cena e máquinas de palco. No entanto, a tecnologia, a estrutura dos dispositivos, tem que ser 

ocultada para que o efeito seja mágico. Também, a perspectiva tem uma estrutura geométrica 

oculta que não aparece expressamente no quadro, mas que faz aparecer a ilusão do espaço e 

da profundidade dos objectos.  

Dos quatro livros de La Perspective Curieuse ou Thaumaturgus Opticus, como passou 

a denominar-se na sua versão latina, editada em 1646, o primeiro, depois dos prelúdios 

geométricos necessários ao entendimento desta curiosa perspectiva, é dedicado aos princípios 

da perspectiva e ao método geral para pôr em perspectiva todo o tipo de figuras planas ou 

sólidas; o segundo trata do “modo de construir vários tipos de figuras pertencentes à correcta 

visão, as quais fora do seu ponto [de vista adequado] parecerão disformes e sem razão, mas 

que vistas dos seus pontos parecerão bem proporcionadas”303; enquanto o terceiro e o quarto 

livros tratam das anamorfoses catóptricas e das combinações dióptricas, ou seja, com espelhos 

planos, côncavos, convexos e com lentes. O mecanismo das formas “sem razão”, 

extravagantes e disformes é aí ensinado como uma ciência exacta, apoiada em cálculos 

trigonométricos precisos e na geometria dos raios visuais (ao contrário, de outros que haviam 

já tratado do tópico, mas a partir de métodos empíricos). No entanto, Nicéron escreveu a 

pensar na utilidade destes ensinamentos para os artistas, dando um conjunto de conselhos 

práticos a serem tidos em conta pelos seus leitores. Pois, apesar de ser um matemático erudito, 
                                                
301 Sobre a influência da magia e das filosofias herméticas no discurso de Jean-François Nicéron, veja-se 
Siguret, Françoise, L’Oeil Surpris – Perception et Représentation dans la 1ère moitié du XVIIe siècle, Col. 
Théorie et Critique à l’Âge Classique, Paris : Klincksieck, 1993, pp. 180 e ss. 
302 Também Salomon de Caus (1576-1626) se havia dedicado tanto à “Raison des forces mouvantes” – os 
autómatos – como à “Perspective avec la raison des ombres et miroirs”. Cf. Baltrusaitis, op. cit., p. 91 e ss. 
303 Mersenne, Marin/Nicéron, Jean-François, La Perspective Curieuse du Révérend P. Nicéron Minime. Divisée 
en quatre parties. Avec L’Optique et La Catoptrique du R.P. Mersenne du mesme Ordre, mise en lumière après 
la mort de l’auteur, Vve F. Langlois, Chartres, 1652, p. 89. 
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Nicéron pôs também em prática a projecção de anamorfoses, referindo-se explicitamente, na 

versão do Thaumaturgus Opticus, à representação de “São João Evagelista escrevendo o 

Apocalipse em Patmos”, pintada primeiro num dos corredores do convento dos Mínimos em 

Roma e, numa segunda versão, numa das galerias superiores do claustro do convento 

parisiense. Tal como acontece com o fresco do seu confrade Emmanuel Maignan, no mesmo 

convento da Trinità dei Monti em Roma, o observador em frente do muro apenas veria uma 

paisagem com formas estranhas, pontuada por algumas plantas, flores e arbustos ornamentais 

para “recreio dos espectadores”. A figura do santo ser-lhe-ia revelada somente ao percorrer o 

corredor, quando atingisse uma determinada localização, ou seja, um específico ponto de 

vista. 

 

Anamorfose 

 

As anamorfoses não foram, no entanto, uma descoberta do século XVII, pois já desde 

o século XV se podem encontrar exemplos dessas “perspectivas depravadas” (na expressão de 

Jurgis Baltrusaitis304), na medida em que elas resultam do conhecimento e da manipulação do 

mecanismo da perspectiva linear. A mais famosa (e incontornável) das anamorfoses (sempre 

que se fala delas) data mesmo de 1533 e pode ver-se hoje na National Gallery of London305.  

Foi pintada, em Inglaterra306, por Hans Holbein e representa, à escala natural, dois 

embaixadores franceses na corte de Henrique VIII, encostados a um móvel de madeira, 

coberto por um tapete oriental, onde se podem encontrar vários instrumentos das ciências e 

das artes (as artes do quadrivium - aritmética, geometria, astronomia e música): um globo, 

aparelhos de observação astronómica, um quadrante solar, um esquadro, um compasso e 

instrumentos de música, um alaúde, livros. Por detrás, um cortinado de seda verde, semi-

ocultando um crucifixo de prata de perfil e, sobre o pavimento em mármore, que representa a 

marqueteria do santuário da Abadia de Westminster, flutua um estranho objecto oblongo 

semelhante a um osso ou carcaça de animal. O duplo retrato é naturalista, solene e imponente 

e a profusão de cores, a minúcia da representação dos objectos são suficientes para cativar o 

olhar do observador. Se este se afasta, para sair da sala, por uma porta lateral, e se volta para 

                                                
304 A obra de Baltrusaitis sobre as Anamorfoses continua a ser a obra de referência sobre o tópico: Baltrusaitis, 
J., Anamorphoses ou Thaumaturgus Opticus – Les Perspectives Dépravées II, Col. Champs, Paris: Flammarion, 
1996 [1ª ed. Olivier Perrin, 1955]. 
305 Falamos do quadro Os Embaixadores de Hans Holbein e pode ver-se a reprodução no anexo G1. 
306 Mas foi trazida para França por um deles, Jean de Dinteville, e permaneceu, na sua propriedade de Polisy, até 
1653, data da venda do castelo. No fim do século XVIII é revendida a um “marchand” que a leva de volta para 
Inglaterra, e, em 1890, adquirida finalmente pela National Gallery. Cf. Baltrusaitis, op. cit., p. 125, n.1. 
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trás para um último olhar oblíquo em relação ao plano da representação, depara-se com uma 

imagem chocante e reveladora: um crânio humano que havia sido pintado em anamorfose na 

parte inferior do quadro! O sentido oculto da representação revela-se assim pelo simbolismo 

do crânio, um memento mori que recorda a efemeridade da vida, a inanidade do poder 

terrestre (os embaixadores) e a vaidade do saber profano (os instrumentos das artes do 

quadrivium). O crucifixo semi-oculto de perfil, mas que se encontraria frontalmente no eixo 

do ponto de vista virtual da perspectiva da anamorfose, resgata, com o sentido cristão da 

Veritas, o nihilismo da Vanitas, representada pelo crânio. A reforçar tudo isto, o indício, dado 

pelo chão da Abadia de Westminster, lugar de coroação dos soberanos ingleses, de que o 

cortinado de seda verde oculta a Capela dos Confessores, onde se encontram os túmulos dos 

reis passados (O tema implícito do Ubi Sunt?), duplicando a mensagem da transitoriedade do 

mundo e do poder.  

 A anamorfose opera essa ocultação em perspectiva da verdade do quadro, artifício que 

foi muitas vezes repetido e admirado no século XVII e nos seguintes. Forçando o espectador a 

deslocar o seu olhar, a posicionar-se de forma oblíqua relativamente à tradicional perspectiva 

frontal de um quadro de pintura, a anamorfose faz descobrir por um mecanismo alegórico um 

sentido oculto e mediato. Este “jogo erudito” (jeu savant), que requer o domínio de uma 

tecnologia da perspectiva por quem constrói o dispositivo, faz com que o espectador nele 

participe, despertando primeiro a sua curiosidade e depois permitindo que ele encontre o seu 

comprazimento na revelação do ponto de vista correcto, o qual corrige o que parecia 

“disforme e sem razão”, para o oferecer como perfeito e bem proporcionado. Mas neste 

movimento lúdico de desocultação, o espectador torna-se cúmplice, já que colabora 

activamente na produção do sentido do quadro307. Mais do que isso, ao mesmo tempo que 

descobre o logro da representação em perspectiva, ele compreende a sua necessária 

implicação no próprio processo de observação, ou dito de outro modo, o quadro devolve-lhe a 

sua subjectividade perceptiva. Aquele que vê surpreende-se no seu acto de visão pelo efeito 

de um desvio e de uma reflexão. 

 

Movimentos catóptricos 

 

Este movimento de reflexividade, o jogo de espelhos e reflexos em que a 

representação se revela auto-representação, é outra das características que instrui o modo de 

                                                
307 De uma maneira completamente anacrónica, quase que se poderia dizer que a anamorfose anuncia o aforismo 
de Duchamp: «Ce sont les regardeurs qui font les tableaux». 
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ver e de exprimir barroco. E porque era um interesse muito comum na época, os eruditos não 

podiam deixar de lhe prestar uma focada atenção, como revela o título descritivo do terceiro 

livro de La Perspective Curieuse de Nicéron: “no qual se trata das aparências em espelhos 

planos, cilíndricos e cónicos, tal como da maneira de construir as figuras que restituem e 

representam por reflexão algo de totalmente diferente do que aparentam quando vistas 

directamente”308. Tal como para as anamorfoses planas, o talentoso e precoce Nicéron pusera 

em prática estes seus conhecimentos e havia já realizado (em 1631, com apenas 18 anos) um 

retrato anamorfótico (de Jacques d’Auzoles) que apenas se revelava nas suas formas perfeitas 

com o auxílio de um espelho cilíndrico. Os próprios pintores “profissionais” recorriam a estas 

tecnologias para realizar estes prodígios ópticos e divertir os seus mecenas. Simon Vouet, o 

principal pintor de Louis XIII e do Cardeal Richelieu, depois do seu regresso de Roma (1627), 

de onde importou o estilo barroco italiano, frequentava o convento dos Mínimos e seguia de 

perto os trabalhos de projecção catóptrica de Nicéron, que retribuiu o interesse, elogiando no 

seu tratado o rigor e a perfeição das obras do pintor. Aliás, no frontispício de La Perspective 

Curieuse consta uma gravura (de K. Audran, 1646) contendo a reprodução de uma 

anamorfose cilíndrica de Vouet, com o retrato de Louis XIII. Nessa mesma gravura podemos 

ver um cone suspenso na abóbada de um arco, numa alusão aos espelhos cónicos que 

decoravam por vezes o interior de edifícios ou de grutas, em cujas paredes eram pintadas ou 

incrustadas em mosaico imagens em anamorfose que aqueles cones reflectiam na sua justa 

proporção, quando o observador se colocasse num determinado ponto de vista. Estas 

composições permitiam pois multiplicar virtualmente os elementos e as perspectivas com o 

auxílio desses espelhos, já que num mesmo cone suspenso, poderia reflectir-se mais do que 

uma imagem. Ao mesmo tempo que faziam descobrir formas e sentidos ocultos, surpreendiam 

e frustravam as expectativas dos observadores que esperavam ver-se espelhados nessas 

superfícies reflexas e encontravam outras imagens no lugar do seu próprio reflexo. A 

arquitectura contribuía assim para transformar a percepção do espaço e recriar um jogo de 

cena ou de prestidigitação teatral entre os seus habitantes/visitantes e os tectos e paredes dos 

edifícios, com a distribuição desta dinâmica catóptrica que perverte e põe em causa o esquema 

da visão subjectiva convencional e obriga a questionar a objectividade do mundo visível. O 

que era tido acriticamente por verdadeiro, revela-se simplesmente aparente, fantasma, 

espectro.  
                                                
308 Nicéron, Jean-François, La Perspective Curieuse…, op. cit., p. 147 : «Le Troisième Livre de la Perspective 
Cvrievse auquel il est traité des apparences des miroirs plats, cylindriques & coniques, & la maniere de 
construire des figures qui rapportent & representent par reflexion tout autre chose que ce qu'elles paroissent 
estans veuës directement.» 
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Mas se o uso de espelhos, cónicos, cilíndricos, côncavos ou convexos havia servido 

sobretudo, até aos inícios do século XVII, para criar fantasmagorias, aberrações e monstros – 

nomeadamente, por praticantes das ciências esotéricas – para fomentar a crença e o temor em 

forças ocultas e invisíveis, a partir do tratamento científico destas distorções catóptricas com 

um conhecimento das leis da reflexão da luz e do seu uso lúdico em gabinetes e salões de 

anamorfoses (veja-se as ilustrações de “La Perspective Pratique nécessaire à tous peintres” do 

jesuíta Père Dubreuil, de 1649), eles passam a servir para corrigir e esclarecer aquelas figuras 

distorcidas e aberrantes e mostrar o carácter ilusório das aparências. Claro que o artifício e os 

efeitos maravilhosos das construções catóptricas continuam a produzir o encanto e a ilusão, 

mas esse seu carácter artificial e tecnológico não é negado ou elidido, antes pelo contrário é 

reafirmado e manifesto, desmistificando a natureza e revelando os seus truques pela força da 

razão. 

A arte é, então, toda ela artifício, ilusão, mas porque ela é também a imitação e a 

reflexão da vida. Porque a própria “vida é um sonho” (como diz Calderón de la Barca), uma 

grande peça de teatro cheia de máscaras, povoada por “sombras errantes”, por “pobre(s) 

actore(s), que se pavoneia(m) e se aflige(m) durante a sua hora no palco e que depois 

deixa(m) de se ouvir”, como dizia, logo no início do século, o não menos barroco 

Shakespeare, pela voz de Macbeth: “é um conto narrado por um idiota, cheio de som e de 

fúria, que nada significa”309. E o erudito, o cientista, o filósofo barroco partilha deste pathos, 

mesmo quando cria a sua fantasia racional, a sua construção geométrica do mundo, e avança 

ao ritmo de dúvidas metódicas, porque não pode confiar plenamente no que os sentidos lhe 

dizem, mas apenas no que lhe diz a sua «coisa pensante», ainda que corra o risco de, no 

limite, mergulhar num solipsismo fenomenalista ou numa dúvida hiperbólica e patológica310. 

Esta cisão que parece irremissível, esta falha inelidível, no seio da alma barroca, parece 

encontrar eco no fascínio pelos espelhos, pelos reflexos, que devolvem a imagem do sujeito, 

como um duplo exterior e sensível311, opaco e inatingível. 

                                                
309 «Life's but a walking shadow; a poor player, 
That struts and frets his hour upon the stage, 
And then is heard no more: it is a tale 
Told by an idiot, full of sound and fury, 
Signifying nothing. (Acto V, cena v, vs. 24-28)», in Shakespeare, Macbeth, Ed. by Kenneth Muir, The Arden 
Shakespeare, London, 2001 [1ª ed.: Methuen & Co., 1951], p. 154. 
310 A propósito dessa dúvida cartesiana dizia João Maria André em Renascimento e Modernidade: do poder da 
magia à magia do poder, 2ª ed., Col. «Maiêutica» 1, Edições MinervaCoimbra, Coimbra, 2005: «O que é então 
a dúvida? Não é senão o espelho em que Descartes, o seu pensamento-sujeito e, nele, o pensamento da 
Modernidade se olham narcisicamente a si próprios.» 
311 Sobre a questão do “duplo” no barroco, ver: Christine Buci-Glucksmann, La Folie du Voir – Une Esthétique 
du Virtuel, Col. «Débats», Galilée, Paris, 2002, pp. 248 e ss. 
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Os mistérios da visão, da luz e da geometria projectiva, em geral, as anamorfoses, os 

jogos e as curiosidades catóptricas, em particular, foram, como se viu, no século XVII um 

interesse comum aos homens de ciência (matemáticos, geómetras) e aos artistas (pintores, 

escultores e arquitectos). Evidentemente, os eruditos estariam mais preocupados com a 

explicação racional do fenómeno e os artistas com a sua aplicação, a qual não permitia 

somente criar alguns divertimentos pictóricos, como lhes resolvia ainda alguns problemas 

técnicos na representação naturalista das figuras em perspectiva. A comunhão de interesses 

não terá sido devida, porém, apenas a uma mera circunstância histórica ou a uma moda 

intelectual, mas porventura a algo de mais profundo que liga intimamente os dois tipos de 

actividade (arte e ciência). Sabendo que a visão tem sido na cultura ocidental a sua metáfora 

favorita e, no século XVII, o tópico que invadiu todos os aspectos da vida cultural, a nossa 

hipótese é a de que foi o conhecimento, fundado na percepção, o desejo de saber e de dizer o 

que é o mundo, que as ligou a ambas, porque tanto a ciência como a arte são, no fundo, 

actividades cognitivas, modos de ver, de conhecer e pensar, um pouco diferentes mas com 

estratégias e propósitos comuns.  

 Na secção seguinte, veremos como a questão do modelo e a sua pertinência para 

entender o sentido e o alcance das práticas de representação nos ajudam a entender melhor as 

pontes e as analogias entre a arte e a ciência. 

 

 

Secção 3. 

Modelo e representação 

 

O pintor e o seu modelo 

 

 Algures entre 1665 e 1669 (conforme os historiadores), o célebre pintor holandês 

Johannes Vermeer van Delft (1632-1675) terá trabalhado num quadro a que, depois da sua 

morte, a viúva chamou A Arte da Pintura (De Schilderkonst)312 – talvez porque o próprio 

Vermeer a ele se referisse assim. Durante muito tempo na história da arte, o quadro foi 

conhecido como O Pintor no seu Estúdio313 porque nele está representado um pintor, voltado 

de costas para o espectador, trabalhando naquilo que parece ser um retrato ou quadro 

alegórico, pois que do lado esquerdo do pintor está uma modelo a pousar para ele, segurando 

                                                
312 Ver a reprodução no anexo G 2.  
313 E atribuído a Pieter de Hooch (1629-1684), mas esse facto é agora, neste contexto, irrelevante. 
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um trombone numa mão e um livro na outra – dizem-nos os especialistas que é um livro do 

grego Tucídides (séc. V a. c.) que escreveu a História da Guerra do Peloponeso – e 

ostentando uma coroa de louros sobre a sua cabeça, atributos alegóricos da Fama e da musa 

da História, Clio. Apesar do rigor e detalhe especular da representação, o quadro de Vermeer 

não parece ser um auto-retrato – ainda que o modelo do pintor pudesse ter sido ele próprio – 

nem o cenário parece corresponder a uma descrição realista do seu estúdio, mas antes ao 

interior abastado de uma casa burguesa: o mosaico axadrezado do pavimento da sala, o mapa 

da Holanda afixado na parede em frente ao pintor, a cadeira aveludada, o candelabro brilhante 

sobre a sua cabeça e a luxuosa cortina, parecem mais um cenário preparado, tal como os 

adereços sobre a modelo, do que um estúdio verdadeiro. O modo como o pintor está vestido – 

com trajes cerimoniais – e os adereços amontoados sobre a mesa lateral deixam também 

concluir sobre o propósito alegórico da representação. A distância a que o pintor, a modelo e 

os objectos representados figuram no quadro, em relação à posição do espectador, parece, no 

entanto, realçar o efeito de profundidade e de perspectiva no quadro, dando a quem o 

contempla a ilusão de poder entrar na cena. Contudo, o espectador sabe que não é assim, que 

aquele espaço percebido entre as figuras e os objectos representados é meramente simulado 

através dessa tecnologia da representação que é a perspectiva. Ela funciona, na medida em 

que ela mesma faz uma analogia com a nossa maneira natural de ver as coisas; dito de outro 

modo, ela pode ser entendida como um modelo da percepção visual. 

 Temos, então, no exemplo deste quadro pelo menos dois tipos de modelo: os modelos 

representados de que Vermeer se terá servido para pintar a sua “alegoria” – a modelo que 

pousa e o homem que está no lugar do pintor que pinta (e que pode até ter sido um reflexo do 

próprio Vermeer ou não) – e a tecnologia de representação visual “inventada” pelos 

renascentistas italianos no século XV, a perspectiva artificialis, que lhe permitiu simular o 

modo de ver os objectos no espaço. O que têm de comum estes modelos para que se possa 

usar sem equívoco o mesmo termo para as diferentes situações e o que tem isso a ver com a 

representação?  

Para responder a esta questão devemos desfazer, antes de mais, certos equívocos em 

relação ao que seja um modelo. Quando um pintor tem um modelo pousando em frente de si 

para poder representar uma figura humana, ele não está a pintar o ser humano que ali faz a 

pose da qual ele se serve para poder representar aquilo que pretende com o quadro. O modelo 

assume uma pose e dá a ver ao pintor uma posição corporal, os volumes das partes do corpo, 

o modo como a luz se distribui, como as vestes (no caso de existirem) caem sobre ele, etc; ele 

não é o objecto a representar ou o que vai ser representado. A não ser que esse – o modelo no 
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estúdio do pintor - seja, como é excepcionalmente o caso nesta Arte da Pintura de Vermeer, o 

objecto de representação do quadro. Porém, quem está representado nesse quadro não é a filha 

de Vermeer – como afirmam alguns – ou a pessoa singular e concreta que existiu e que serviu 

de modelo ao artista para ele produzir a sua alegoria, nem o próprio Vermeer (se por acaso ele 

foi o seu próprio modelo), mas antes a figura da modelo que posa com os adereços que 

representam a musa da História ou a Fama e a figura do pintor que está a representar Clio. 

Pois não podemos esquecer que, neste caso particular, é a arte de pintar que está a ser 

representada no quadro, abrindo-se um processo de auto-referência que multiplica os níveis de 

representação. Diferente é o caso do retrato. Referirmo-nos a René Descartes como o modelo 

do retrato feito em 1649 por Frans Hals (1580-1666)314 é usar o termo de uma maneira 

imprópria, pois aí René Descartes não é um mero modelo mas o objecto da representação. O 

modelo será, então, um instrumento concreto ou abstracto que representa ou exprime o 

objecto, o processo ou o sistema que se quer representar ou conhecer, porque permite ao 

sujeito da representação ou do conhecimento, através das propriedades análogas que possui e 

das correspondências que possibilita, aceder mais facilmente a esse objecto, a esse processo 

ou esse sistema.  

A perspectiva artificialis é o modelo que permite representar a percepção visual do 

espaço porque é um instrumento simbólico do nosso modo de ver a três dimensões. Quando o 

pintor usa as leis da perspectiva no quadro, ele não está de maneira nenhuma a trabalhar com 

três dimensões, mas apenas a servir-se de uma técnica que simula o comportamento da 

percepção do espaço a três dimensões. O modelo vivo que o pintor tem à sua frente assume a 

pose, ostenta as vestes ou segura nos objectos que lhe permitem representar as figuras, os 

símbolos, as acções que ele tem em vista para compor o seu quadro.  

Quando o pintor italiano Caravaggio, na viragem do séc. XVI para o XVII, usava 

prostitutas, mendigos ou outros proscritos da sociedade como modelos das suas figuras, ele 

não estava a querer representar essas prostitutas ou esses mendigos, mas antes as figuras 

religiosas ou alegóricas que aparecem nos seus quadros. Ainda que o facto de os modelos 

serem prostitutas ou mendigos não tivesse ficado completamente ausente da representação ou 

afastado dos propósitos do pintor, mas antes contribuísse para reforçar o efeito “naturalista” 

ou a carnalidade da imitação pictórica, já que, enquanto outros pintores se esforçavam por 

polir e idealizar as figuras de modo a criar um efeito de harmonia e perfeição, Caravaggio 

apostava na crueza dos detalhes e das imperfeições dos seus modelos para produzir a nudez e 

                                                
314 Ver a reprodução no anexo G 3. 
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a vibração da sensação imediata. Mas outros pintores preferiam usar outro tipo de modelos. 

Veja-se, por exemplo, o caso do pintor francês Nicolas Poussin, muito familiarizado com a 

tradição italiana, que usava uma maqueta tridimensional com manequins de cera que vestia e 

manipulava conforme a cena que pretendia representar315. Essa maqueta com os seus 

manequins era um modelo da cena, como se fosse a simulação de um pequeno palco onde se 

representaria a “istoria” que seria o tema, o objecto do quadro a realizar. No tratado, 

publicado, na sua versão bilingue, em 1668, L’Art de Peinture – De Arte Graphica, também o 

pintor francês Charles-Alphonse Dufresnoy (1611-1668) dedica um artigo ao ‘modelo’ 

(modèle ou prototypus), dizendo que ele é necessário e muito útil sempre que o pintor, na sua 

intenção de imitar a Natureza, não a tem à disposição, seja porque não a tem no seu estúdio ou 

porque ela não é facilmente manipulável, de modo a ser mais comodamente representada316. 

 

O modelo na representação científica 

 

 Quando, na primeira secção deste capítulo, referimos a teoria óptica de Descartes, na 

sua Dioptrique, não pudemos deixar de reparar nas analogias mecânicas ou ‘comparaisons’317 

- como lhe chamou o autor do Discurso do Método - a que recorreu para explicar, não a 

natureza, mas as propriedades da luz. Com o modelo da bengala, logo no 1º discurso, 

Descartes dava a ver a sua compreensão do movimento instantâneo da luz, ao mesmo tempo 

que refutava a tradicional explicação da 'species'318. Uma segunda analogia era feita entre a 

                                                
315 A carta de Le Blond de Latour (1669) a um dos seus amigos que descreve este dispositivo de Nicolas Poussin 
encontra-se, em parte, reproduzida em Françoise Siguret, L’Oeil Surpris…, op. cit., p. 163: «Cet homme 
admirable et divin inventa une planche barlongue, comme nous l’appelons, qu’il faisait faire selon la forme qu’il 
voulait donner à son sujet, dans laquelle il faisait certaine quantité de trous où il mettait des chevilles, pour tenir 
ses manequins dans une assiette ferme et assurée, et les ayant placés dans leur situation propre et naturelle, il 
les habillait d’habits convenables aux figures qu’il voulait peindre, formant les draperies avec la pointe d’un 
petit bâton, comme je vous ai dit ailleurs, et leur faisant la tête, les pieds, les mains et le corps nu, comme on fait 
ceux des anges, les élévations des paysages, les pièces d’architecture et lesa utres ornements avec la cire molle, 
qu’il maniait avec une adresse et une tranquillité singulière: et ayant exprimé ses idées de cette manière, il 
dressait une boîte cube, ou plus longue que large, selon la forme de sa planche, qui servait d’assiette à son 
tableau, laquelle boîte il bouchait bien de tous côtés, hormis celui par où il ouvrait toute sa planche, entourant 
ainsi et embrassant, pour ainsi dire, toute cette grande machine.» Sobre isto voltaremos a falar no capítulo III, 
quando abordarmos a questão da legibilidade e gramática do quadro. 
316 Cf. Dufresnoy, Charles-Alphonse, L’Art de Peinture, traduit en françois, avec des remarqves necessaires & 
tres-amples, Chez Nicolas l'Anglois, Paris, 1668, p. 23 : «XXV. Modele. Il sera tres-expedient de faire un 
Modele des choses, dont le Naturel est difficile à tenir, & dont nous ne pouvons pas disposer comme il nous 
plaist.» 
317 Peter Galison faz uma análise destas « comparaisons », realçando o papel da imaginação na conversão do 
invisível em visível, que seria uma das funções principais dessas comparações. O autor mostra no entanto 
algumas reservas à interpretação moderna destas “comparações” como sendo modelos de explicação e 
investigação científica. Cf. Peter Galison, "Descarte's Comparisons: From the Invisible to the Visible" in Isis, 
Vol. 75, No. 2 (Jun., 1984), pp. 311-326. 
318 Cf. Descartes, Œuvres de Descartes, op. cit., AT VI, 83-86. 
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transmissão rectilínea da luz (e o seu comportamento no meio translúcido) e o escoamento do 

vinho num tonel de uvas esmagadas319. Finalmente, uma terceira 'comparaison', que iria 

ocupar o 2º discurso, ilustrava a refracção e a reflexão da luz com recurso ao modelo do «jeu 

de paume» e à trajectória da bola, depois de projectada pela raqueta, ao atravessar um meio 

aquoso e ao encontrar um obstáculo duro320. Em qualquer um destes modelos mecânicos, que 

servem o propósito expositivo de ilustrar e de simplificar uma explicação, mas também o 

propósito cognitivo de compreensão e análise figurativa do objecto (a luz neste caso), não há 

nenhuma semelhança evidente entre o fenómeno que Descartes quer explicar e as figuras por 

ele escolhidas, ainda que elas o representem. Aliás, não parece nada intuitivo que a luz se 

comporte como uma bengala, como o vinho num tonel ou como uma bola de ténis. Mas 

haverá características do uso da bengala, do comportamento do líquido num tonel de uvas 

meio esmagadas ou de uma bola de ténis quando projectada e em contacto com certo tipo de 

meios ou obstáculos que ajudam a entender melhor a transmissão da luz e as suas leis da 

refracção e da reflexão. O papel dos modelos mecânicos e do modelo da ‘máquina’ ocupa, 

aliás, um lugar importante na filosofia natural de Descartes, em geral, como na fisiologia 

humana e na do olho, em particular (comparado a uma câmara escura). Evidentemente, 

Descartes não quer dizer que o corpo humano é visualmente semelhante a uma máquina (no 

Traité de L’Homme, por exemplo321), antes que o seu funcionamento pode ser mais bem 

compreendido se comparado com o mecanismo de uma máquina. O modelo é como que uma 

representação inteligível, uma figura pronta a ser usada em prol da cognição ou ilustração do 

objecto que ela representa. Mais uma vez, a semelhança revela-se estar ausente da noção 

cartesiana de representação (vide secção 3 do capítulo I)322. Mas, apesar de tudo, para que o 

                                                
319 Cf. Idem, AT VI, 86-88. 
320 Cf. Idem, AT VI, 88-105. 
321 Veja-se a comparação que faz com fontes mecânicas que pode ter visto nos jardins de Fontainebleau: «Et 
veritablement l'on peut fort bien comparer les  nerfs de la machine que ie vous décrits, aux tuyaux des machines 
de ces fontaines; ses muscles & ses tendons, aux autres diuers engins & ressorts qui seruent à les mouuoir; ses 
esprits animaux, à l'eau qui les remue, dont le cœur est la source, & les concauitez du cerueau font les regars. 
De plus, la respiration, & autres telles actions qui luy sont naturelles & ordinaires, & qui dépendent du cours 
des esprits, sont comme les mouuemens d’vne horloge, ou d'vn moulin, que le cours ordinaire de l'eau peut 
rendre continus.», in Descartes, Œuvres de Descartes, op. cit., AT XI, 130-131. 
322 Nesta linha de entendimento cartesiano, Pierre Guenancia, num livro recente sobre a «filosofia da 
representação», considera a seguinte noção de ‘modelo’: «Un modèle (celui du corps comme machine, par 
exemple) est la représentation d’une chose par une autre avec laquelle elle n’a pas de lien de ressemblance.» in 
Guenancia, P., Le Regard de la Pensée – Philosophie de la Représentation, Fondements de la Politique, Presses 
Universitaires de France, Paris, 2009, p. 30. 
Já no século XXI e no âmbito da Filosofia da Ciência contemporânea, o holandês Bas van Fraassen retoma a 
crítica da semelhança como critério da representação, renovada já no século XX por Nelson Goodman, pois ela 
(a semelhança) não é necessária para definir o que seja uma representação. No entanto, ela pode ajudar-nos a 
compreender como é que na prática científica, essa representação se faz: «Despite the arguments against taking 
resemblance to be the clue to representation, there are many cases where what the representation refers to, or 
what it attributes, is conveyed effectively by displaying a salient resemblance. (...) Resemblance comes in, not 
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modelo seja adequado, para que a analogia opere, parece ter que haver qualquer tipo de 

correspondência, de similitude estrutural (isomórfica ou homológica) ou funcional, entre o 

modelo e o objecto que se quer representar ou conhecer.  

Poderíamos talvez dizer, com Leibniz, que o modelo exprime esse objecto da 

representação e do conhecimento, no sentido em que haverá uma «relação constante e 

regulada» entre um (o que exprime) e outro (o que é expresso). Recordamos aqui os termos do 

esclarecimento que Leibniz faz na carta a Arnauld de 9 de Outubro de 1687 da noção de 

‘expressão’ e, também, o seu breve texto Quid sit idea, onde ele define a expressão - «Diz-se 

exprimir alguma coisa aquilo no qual se encontram disposições [habitudines] que 

correspondem às disposições da coisa expressa» - e refere explicitamente o exemplo do 

modelo - «o modelo de uma máquina exprime a própria máquina»323. E é essa noção de 

expressão que permite assegurar a utilidade epistemológica do modelo em relação ao que se 

quer conhecer (representar), pois que «da mera contemplação das disposições da coisa que 

exprime podemos chegar ao conhecimento das propriedades que correspondem às da coisa 

expressa»324. Reiterando, porém, o afastamento cartesiano do critério da semelhança, porque 

resulta claramente daquela definição e daqueles exemplos que «não é necessário que a coisa 

que exprime seja semelhante à coisa expressa, bastando que uma certa analogia seja mantida 

entre as disposições de ambas (sublinhado nosso)»325. A relação que permite que um modelo 

exprima o objecto a representar ou conhecer será, portanto, a da analogia, mas isso não 

implica necessariamente que o critério que governe essa analogia seja o da semelhança. Só 

pode, no entanto, interpretar-se esta recusa da semelhança no sentido visual ou sensível. Pois 

terá que haver sempre algum tipo de homologia estrutural ou funcional para se poder falar em 

analogia. Sabemos que Leibniz sempre usou uma linguagem metafórica no seu discurso 

metafísico, com ressonâncias neoplatónicas e mesmo esotéricas. Nesse contexto, Leibniz 

falou de analogia metafísica entre Criador e criaturas326 e pressupôs uma harmonia pré-

estabelecida, por Deus, entre as substâncias que se entr’exprimem. Mas, no contexto do Quid 

                                                                                                                                                   
when we are answering the question What is representation?, but rather when we address How does this or that 
representation represent, and how does it succeed?» in Van Fraassen, B., Scientific Representation – Paradoxes 
of Perspective, Oxford University Press, Oxford – New York, 2008, p. 33. 
323 Cf. a carta a Arnauld de 9 de Outubro de 1687 em Leibniz, Discours… et Correspondance…, op. cit., p. 181 e 
o textinho “Quid sit idea” em Leibniz, Die Philosophische Schriften…, Ed. Gerhardt, op. cit., VII, pp. 263-264. 
324 Cf. Idem, ibidem, p. 264. 
325 Ibidem. 
326 E mesmo nesse contexto o conceito de analogia não era exactamente o dos escolásticos: a analogia 
leibniziana era bem mais logicista do que a “analogia da atribuição” da velha Escolástica tomista. Para um 
comentário dessas diferenças, veja-se Yvon Bélaval, Leibniz – Initiation à sa philosophie, op. cit., pp. 132-136. 
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sit Idea, tratava-se evidentemente de uma analogia rationis, de uma analogia racional das 

proporções, com um teor gnoseológico e epistemológico.  

Foi também, ainda nesse sentido, que Descartes fez as suas “comparaisons” e acabou 

por adoptar a analogia como princípio heurístico, não obstante as suas reticências perante o 

critério da semelhança. E não foi apenas nos Essais, que acompanharam o Discours de la 

Méthode (1637), que o filósofo tomou o caminho do método analógico, pois já nas Regulae 

ad Directionem Ingenii (dos anos 20) ele justificava epistemologicamente as virtudes do 

raciocínio por comparação, ainda que começasse por condenar o juízo por semelhança, logo 

na Regra I327. O que ele criticava, porém, nesse procedimento vulgar, era que ele se baseasse 

numa semelhança parcial que indevidamente se generalizava a um todo, em vez de procurar 

uma correspondência de proporções existentes entre uma coisa (a que se pretende conhecer) e 

a outra (a já conhecida). Aliás, na Regra XIV, Descartes é bem claro sobre a necessidade de 

recorrer à comparação para conhecer as coisas que não podem ser intuídas. Diz ele: “...as 

formas e os silogismos não servem de nada para descobrir a verdade das coisas; o leitor 

lucrará se, rejeitando-os completamente, se persuadir que todo o conhecimento que não se 

obtenha pela intuição pura e simples de um objecto individual, deriva da comparação entre 

dois ou mais. E quase toda a indústria da razão humana consiste em preparar essa 

operação...”328 Ora, as comparações que não possam ser «simples e claras» - isto é, entre dois 

objectos que não partilhem a mesma natureza – terão de ser feitas segundo as disposições ou 

proporções (habitudines sive proportiones) que se encontrem tanto na coisa dada como na 

coisa procurada329. A tarefa de preparar essas comparações consistiria, portanto, em reduzir - 

sobretudo, geométrica e algebricamente, mas não só - tais proporções a uma medida comum, 

a uma homologia, diríamos nós. 

Numa carta de 12 de Setembro de 1638330, escrita como resposta a uma outra (datada 

de 12 de Agosto) do matemático Jean Baptiste Morin (1583-1656), a quem tinha dado a ler o 

Discours e os Essais adjacentes, Descartes tenta explicar a diferença deste seu método 

analógico relativamente ao que fora praticado na Escolástica medieval e defender a sua 

pertinência no âmbito da investigação das ciências físicas:  

                                                
327 Cf. Œuvres de Descartes, op. cit., AT X, 359. 
328 «…syllogismorum formae nihil juvant ad rerum veritatem percipiendam, proderit lectori, si illis planè 
rejedis, concipiat omnem omnino cognitionem, quae non habetur per simplicem & purum vnius rei solitariae 
intuitum, haberi per comparationem duorum aut plurium inter se. Et quidem tota fere rationis humanae 
industria in hac operatione preparandà consistit…», in Œuvres de Descartes, op. cit., AT X, 439-440. 
329 Cf. Idem, ibidem. 
330 Devemos a descoberta desta carta à leitura bastante instrutiva do artigo de Leonel Ribeiro dos Santos, “A 
Ordem das Imagens. Descartes e a Concepção Moderna da Analogia”, incluído como um capítulo do livro 
Retórica da Evidência…, op. cit., pp. 103-131 (para a referência à carta, cf. ibidem, pp. 121-2). 



130 
 

 

“É verdade que as comparações que se costumam usar na Escola, para explicar as 

coisas intelectuais pelas corpóreas, as substâncias pelos acidentes, ou pelo menos uma 

qualidade por uma outra de espécie diferente, não são muito instrutivas; mas porque 

naquela de que me sirvo, eu apenas comparo movimentos a outros movimentos, ou 

figuras a outras figuras etc, ou seja, coisas que devido à sua pequenez não podem cair 

sob os nossos sentidos, enquanto outras podem, & que por outro lado não diferem 

delas mais do que o um grande círculo difere de um pequeno, eu pretendo que elas são 

o meio mais adequado que o espírito humano possa ter para explicar a verdade das 

coisas físicas; de modo que, quando se assegura alguma coisa respeitante à natureza, 

que não pode ser explicado por nenhuma comparação, eu penso saber por 

demonstração que ela é falsa.”331 

 

 No tratado de física cartesiana que foi, no fundo, a obra dos Principia Philosophiae 

(1644) - se exceptuarmos o primeiro livro, que continha os seus fundamentos metafísicos e 

epistemológicos – ele usou, de novo, esse método analógico e as suas “comparações”, tanto 

como modelos de explicação (demonstratio), como de indagação (inventio), retomando o que 

havia já feito no seu Le Monde, no Traité de L’Homme e na sua Dioptrique, ou seja, o restante 

da sua obra de filosofia natural. Tratava-se, designadamente, de modelos mecânicos simples 

que recorriam a analogias e metáforas de fácil compreensão e oriundas das experiências mais 

banais do quotidiano, como, por exemplo, as máquinas, os relógios ou os autómatos332. Com 

particular evidência, se entende que a imaginação desempenha neste método analógico das 

comparações um papel importante e que não terá sido sem razão que Blaise Pascal, 

alegadamente, se referia aos Princípios da Filosofia de Descartes como o seu “romance da 

natureza”333. Mas, já antes, o próprio Descartes advertia que a doutrina física que apresentava 

no Le Monde era para ser lida como uma fábula: 

 

                                                
331 «3. Il est vray que les comparaisons dont on a coutume d'vser dans l'Ecole, expliquant les choses 
intellectuelles par les corporelles, les substances par les accidens, ou du moins vne qualité par vne autre d'vne 
autre espece, n'instruisent que fort peu; mais pource qu'en celles dont ie me sers, ie ne compare que des 
mouuemens à d'autres mouuemens, ou des figures à d'autres figures &c., c'est à dire, que des choses qui à cause 
de leur petitesse ne peuuent tomber sous nos sens à d'autres qui y tombent, & qui d'ailleurs ne différent pas 
dauantage d'elles qu'vn grand cercle diffère d'vn petit cercle, ie pretens qu'elles sont le moyen le plus propre, 
pour expliquer la vérité des questions Physiques, que l'esprit humain puisse auoir; iusques-là que, lors qu'on 
assure quelque chose touchant la nature, qui ne peut estre expliquée par aucune telle comparaison, ie pense 
sçauoir par demonstration qu'elle est fausse.» in Œuvres de Descartes, op. cit., AT II, 367-8, carta CXLIII. 
332 Cf. por exemplo, Œuvres de Descartes, op. cit., AT IX, 325-326. 
333 Cf. Vincent Carraud, Pascal et la Philosophie, op. cit., p. 26. 
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“Depois disto, porém, eu não vos prometo que colocarei aqui demonstrações exactas 

de todas as coisas que direi; será suficiente que eu vos abra o caminho, pelo qual 

podereis vós mesmos encontrá-las, quando fizerdes o esforço de as procurar. A maior 

parte dos espíritos não gostam quando lhes tornam as coisas demasiado fáceis. E para 

fazer aqui um Quadro que vos agrade, será necessário que eu empregue sombra tal 

como cores claras. De tal modo que me contentarei em continuar a descrição que já 

comecei, não tendo outro desígnio que não seja o de vos contar uma Fábula.”334 

 

A natureza é assim apresentada, através da ficção, da efabulação, para dela dar uma mais bela 

imagem – não passa despercebido aqui nem o papel da imaginação nem a analogia entre a 

narrativa do Le Monde e uma representação pictórica, com sombra e cores claras -, uma mais 

acessível representação – figurativa -, que poderá ser usada pelo leitor, o qual deverá, ele 

próprio, empreender o seu caminho na descoberta da verdade335. A representação das teorias 

através de modelos na prática científica terá esta virtude de por um lado mostrar e por outro 

permitir a manipulação. Nos modelos, trata-se mais do acto de representar, do que das 

representações, propriamente ditas, como imagens acabadas. São imagens para percorrer, para 

interpretar, de modo a poder melhor chegar ao objecto a conhecer. 

 

 

Secção 4.  

As imagens da natureza: espelhos, mapas e quadros 

 

 Quando no primeiro capítulo, fizemos referência à divisão dos signos na Lógica de 

Port-Royal, descobrimos que Antoine Arnauld e Pierre Nicole distinguiram entre signos 

naturais e signos de instituição. Aqueles, os naturais, não dependem da fantasia dos homens, 

enquanto, estes, os convencionais ou de instituição, resultam de um estabelecimento humano 

que lhes atribui a relação de representação com aquilo a que se referem e a de significação 

                                                
334 «Ensuite de quoy, neantmoins, je ne vous promets pas de mettre icy des demonstrations exctes de toutes les 
choses que je diray ; ce sera assez que je vous ouvre le chemin, par lequel vous les pourrez trouver de vous 
mesme, quand vous prendrez la peine de les chercher. La pluspart des esprits se dégoûtent, lors qu'on leur rend 
les choses trop faciles. Et pour faire icy vn Tableau qui vous agrée, il est besoin que j'y employe de l'ombre aussi 
bien que des couleurs claires. Si bien que je me contenteray de poursuivre la description que j'ay commencée, 
comme n'ayant autre dessein que de vous raconter vne Fable.», in Œuvres de Descartes, op. cit., AT XI, 48. 
335 Sobre o Mundo de Descartes como fábula, ver a obra já referida de Jean-Pierre Cavaillé, Descartes – A 
Fábula do Mundo, op. cit., em especial, o capítulo 5, “A efabulação do Mundo”, pp. 203-274; mas, também, o 
capítulo “La Fable du Monde” (VI) do famoso livro de Ferdinand Alquié, La Découverte Métaphysique de 
l’Homme chez Descartes, coll. Épiméthée, Presses Universitaires de France, Paris, (6ª edição) 2000 [1ª ed. 
1950], pp. 110-133. 
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com o conteúdo mental que lhes subjaz, como no caso evidente das palavras e das frases da 

linguagem verbal, oral e escrita. O que nos interessa neste momento são os signos ‘naturais’. 

Pois, quando os autores da Lógica explicam o sentido desta distinção, dão como exemplo de 

um signo natural a «imagem num espelho (sublinhado nosso)» que seria «um signo natural 

daquele que ela representa»336. Mas no capítulo XIV da Segunda Parte da Logique ou l’Art de 

Penser, dão indirectamente mais dois exemplos de signos naturais, ao dizerem: «a ligação 

visível que há entre este tipo de signos & as coisas, marca claramente que quando afirmamos 

do signo a coisa significada, queremos dizer, não que o signo seja realmente essa coisa, mas 

que ele o é em significação e em figura. E assim diríamos, sem preparação & sem hesitar, de 

um retrato de César, que é César; & de um mapa de Itália, que é a Itália.»337 Trata-se, pois, do 

mapa e do quadro, que já na definição inicial de “ideias de signos”, do capítulo IV da Primeira 

Parte, os mesmos autores haviam referido como exemplos claros de signos: «… quando 

olhamos um certo objecto apenas enquanto representa um outro, a ideia que dele temos é uma 

ideia de signo; & esse primeiro objecto chama-se signo. É assim que normalmente olhamos 

para os mapas & para os quadros. (sublinhado nosso)»338 Poderemos, portanto, dizer que 

segundo Arnauld e Nicole, espelhos, mapas e quadros são três exemplos de signos naturais339 

- três modelos possíveis de representação da natureza, dizemos nós.  

Veremos, porém, como nem todos são tão naturais como dizem os jansenistas, mas 

que, cada um a seu modo, do modelo especular ao modelo pictórico, passando pelo modelo 

cartográfico, todos dão imagens possíveis da natureza. Por motivos vários, mas sobretudo 

pelo seu importante papel nas ciências ópticas e nas artes visuais, os espelhos serviram de 

muitas maneiras para pensar e investigar a natureza, tendo sido um instrumento importante na 

prática científica e artística, como na construção e desenvolvimento de outros utensílios de 

percepção e representação. A cartografia terrestre e celeste havia tido, desde o século XVI, 

um impulso evolutivo considerável com as descobertas dos novos mundos, infra e supra 

                                                
336 Cf. Arnauld & Nicole, La Logique ou L’Art de Penser, op. cit., p. 54: «… comme une image qui paroît dans 
un miroir est un signe naturel de celui qu’elle représente…». 
337 «Et il s’agit de savoir quando on a droit de le faire, principalement à l’égard des signes d’institution, car à 
l’égard des signes naturels, il n’y a pas de difficulté; parceque ler apport visible qu’il y a entre ces sortes de 
signes & les choses, marque clairement que quando on afirme du signe la chose signifiée, on veut dire, non que 
ce signe soit réellement cette chose, mais qu’il l’est en signification & en figure. Et ainsi l’on dira sans 
préparation & sans façon d’un portrait de Cesar, que c’est Cesar, & d’une carte d’Italie, que c’est l’Italie.», in 
Arnauld & Nicole, ibidem, p. 156. 
338 «… quand on ne regarde un certain objet que comme en représentant un autre, l’idée qu’on en a est une idée 
de signe, & ce premier objet s’appelle signe. C’est ainsi qu’on regarde d’ordinaire les cartes & les tableaux.», 
Idem, ibidem, p. 53. 
339 Sobre a relação entre estes três modelos de signos naturais, veja-se a análise e os cometários que Louis Marin 
fez num texto escrito em 1970, “À propos du signe naturel: Cartes et Tableaux”, e incluído, como um capítulo, 
em Études sémiologiques. Écritures, peintures, Collection d’Esthétique, Klincksieck, Paris, 1971, pp. 159-188. 
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lunares, e durante o século XVII proliferaram os cartógrafos, a oferta e a procura de mapas, 

com fins científicos, políticos, militares, de navegação e orientação, ou simplesmente, 

estéticos, sendo comuns, por exemplo, na decoração dos interiores burgueses das casas 

holandesas. Os quadros não foram evidentemente uma invenção da época, mas a importância 

que assumiu – por diversas razões artísticas, académicas, políticas, sociais e religiosas – a arte 

da pintura no discurso e na vida europeias, vendo-se nomeadamente nesse século XVII a 

emancipação da pintura de género – que, só por si, revela o aparecimento de um domínio 

estritamente estético -, revela o seu lugar de destaque na “época de ouro” da representação do 

mundo em todas as suas dimensões. Mais interessante, ainda, no contexto deste capítulo, é 

perceber como a imagem pictórica está, por um lado, a meio caminho entre a naturalidade 

óptica da imagem especular e a artificialidade geométrica da imagem cartográfica e como, por 

outro lado, ela congregou e registou, no século XVII, a articulação da sua imagem com as 

imagens desses outros modelos semióticos e semânticos de representação da natureza. 

 

Espelhos 

 

 Que o espelho tenha sido escolhido pelos autores da Lógica de Port-Royal como 

exemplo de um signo natural é, ao mesmo tempo, estranho e paroxístico. Pois não é nada 

intuitivo que um espelho, ou em rigor, uma «imagem num espelho» seja um signo daquele 

que representa, já que não parece estar no lugar ou em vez dele, ainda que se lhe refira, 

naturalmente. É de notar que um espelho apenas reflecte a imagem de quem se apresentar 

perante ele ou que, pelo menos, esteja ao seu alcance. Mas este alcance depende, por outro 

lado, da posição do espectador da imagem especular, visto que, o que o espelho faz, 

fisicamente, é reflectir os raios de luz que incidem sobre a sua superfície plana (ou convexa 

ou côncava) de volta para os olhos do observador, criando, por esse efeito, uma imagem 

virtual (ou distorcida, i. e., aumentada ou diminuída, no caso dos espelhos convexos e 

côncavos, respectivamente) dos objectos nele reflectidos, em proporção da distância dos 

objectos à superfície reflectinte do espelho e da sua relação com a posição espacial de quem 

percebe os raios de luz. O espelho, naturalmente, ou seja, fisicamente, gera de maneira 

espontânea uma imagem se o objecto reflectido – a coisa representada – e o observador – o 

sujeito percipiente, que pode muito bem coincidir com aquilo que é reflectido – estiverem na 

proximidade – ou pelo menos na zona de alcance – da sua superfície reflectinte. No entanto, 

se nos lembrarmos de umas das máximas estabelecidas por Arnauld & Nicole, naquele 

capítulo IV da Primeira parte da Lógica, sobre os signos representativos, saberemos que não 
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podemos concluir da presença do signo a ausência da coisa representada, porque há signos de 

coisas presentes, assim como também não podemos concluir o oposto, a presença da coisa 

representada pela presença do signo340. Esta máxima ‘negativa’ é respeitada pelos espelhos, 

na medida em que o facto de a coisa figurada não estar ausente não exclui a imagem no 

espelho da tipologia port-royalista do “signo representativo”. A imagem no espelho é por isso, 

semioticamente, uma representação, segundo a Lógica. Mas trata-se de uma representação 

muito peculiar, uma representação cujo referente é ontologicamente necessário – embora 

saibamos que uma representação não precisa de ter referência real e existente para ser uma 

representação. 

Num certo sentido, a imagem no espelho parece mais sinalizar a presença do objecto 

que nele se reflecte do que representá-lo ou estar em vez dele. Mas é, todavia, verdade que o 

espelho dá a ver o que ali está, nas suas imediações. E dá a ver de um modo muito especial, 

ou seja, através de uma imagem virtual, clara e distinta, da coisa reflectida no espelho. 

Juntamente com a sombra, a imagem reflectida no ‘espelho’ terá muito provavelmente sido 

um dos primeiros tipos de imagens que os homens conheceram. Imagens naturalmente 

mostradas pela própria natureza, em poças de água parada, em lagos tranquilos, em 

recipientes com líquidos cristalinos, reflectindo as copas das árvores, os animais voando nos 

céus a baixa altitude, os próprios rostos dos homens curvados sobre a água. Não terá sido por 

acaso que o mito de Narciso foi tão abundantemente repetido nos relatos da origem da pintura 

e nas representações literárias e pictóricas relativas ao estatuto da própria imagem. É que a 

experiência do reflexo no espelho tem um carácter originário e traumático – sobretudo o 

reflexo de si mesmo. Depois, porque as características da imagem especular, a sua evidência 

imediata, a sua clareza e sua distinção parecem transmitir um sentimento de veracidade óptica 

para o observador, não obstante os efeitos de simetria, que invertem a realidade em relação 

com o eixo vertical341, e a deceptividade própria da imagem que é apenas um reflexo a duas 

dimensões de uma realidade tridimensional. Se ela apresenta, pois, virtudes perceptivas e 

gnoseológicas, ela carrega, no entanto, a pobreza ontológica da cópia e da duplicação de 

segunda natureza. A imagem especular permite conhecer mas é, em si, uma mera ilusão, 

aparência de realidade. Simbolicamente, como provam os livros de emblemas da época, o 

                                                
340 Cf. Arnauld & Nicole, La Logique ou l’Art de Penser, op. cit., p. 53: «1. Qu’on ne peut jamais conclure 
précisement ni de la présence du signe à la présence de la chose signifiée, puisqu’il y a des signes de choses 
absentes; ni de la présence du signe à l’absence de la chose signifiée, puisqu’il y a des signes de choses 
présentes. C’est donc par la nature particulière du signe qu’il en faut juger.» 
341 A direita passar a ser esquerda e a esquerda, direita é, porém, um efeito meramente aparente, pois o que muda 
efectivamente é a relação frente e verso, em relação ao eixo vertical. 
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espelho era, ao mesmo tempo, veritas, prudentia, sapientia, imitatio e vanitas342. Contudo, ela 

é epistemologicamente profícua, porque tem uma referência ontológica, fáctica e objectiva. 

Ela não deixou, portanto, de ser útil, eficaz343 e poderosa, quer em termos científicos 

quer artísticos. A prova disso é que os espelhos serviram para compreender leis físicas no 

domínio da óptica e a sua fiabilidade empírica permitiu o aperfeiçoamento de mecanismos 

que expandiram a visão humana, através do seu uso em telescópios e microscópios, 

desenvolvidos por Galileu344, Robert Hooke e Leeuwenhoek, por exemplo. O seu lugar de 

destaque no estudo do fenómeno luminoso fizera, já antes, aparecer um ramo específico das 

ciências da visão e da luz, a catóptrica, mas o século XVII viu multiplicarem-se os tratados 

que desenvolveram os tópicos da reflexão especular, ligados frequentemente com 

curiosidades científicas como as anamorfoses345, como já vimos nas secções anteriores. 

Sabemos também que esses tratados tinham no século XVII uma pretensão científica, mas 

carregavam de certa forma ainda uma herança de magia e de prestidigitação (como nos 

escritos do jesuíta Athanasius Kircher) que continuou a atrair a atenção popular e a cobrir 

esses temas de um carácter lúdico e bizarro, durante esse século e o seguinte346. Por outro 

lado, houve grande interesse, na época barroca, pelos espelhos entre os poetas e os artistas, 

nomeadamente, pintores, mas também, entre os “encenadores” de espectáculos teatrais, 

óperas e bailados, que recorriam a complexas maquinarias de palco para produzir efeitos 

visuais e dramáticos. No âmbito da pintura, que nos interessa mais em particular, é evidente, 

pelas obras que sobreviveram e que representam abundantemente espelhos, naturais e 

artificiais, que os espelhos e as imagens especulares, em geral, foram uma presença 

importante na vida quotidiana do homem barroco – sobretudo nos meios mais afortunados – 

mas também na vida e na prática dos pintores. Sobre o uso que deles fizeram no interior do 

plano da representação pictórica falaremos daqui a pouco quando falarmos dos quadros. Por 

agora ater-nos-emos ao espelho como modelo da pintura e instrumento da prática pictórica. 
                                                
342 Cf. Victor I. Stoichita, L’Instauration du tableau, op. cit., pp. 255-6. 
343 Numa obra rara e rica de erudição de Jurgis Baltrusaitis, Le Miroir – revelations, science-fiction et fallacies: 
essai sur une légende scientifique, Elmayan/Le Seuil, Paris, 1978, o autor refere a força mística (o espelho no 
discurso religioso, pp. 68-93) e de superstição, o uso mágico (a catoptromancia, pp. 182-213) mas também as 
lendas sobre o poder militar dos espelhos (os espelhos ardentes da antiguidade que teriam destruído frotas de 
navios, pp. 96-121). 
344 Em relação a Galileu, por exemplo, a obra de Eileen Reeves, Galileo’s Glassworks – The telescope and the 
mirror, Harvard University Press, Cambridge, MA - London, UK, 2008, mas também o livro de Samuel Y. 
Edgerton, The Mirror, the Window and the Telescope - How Renaissance linear perspective changed our vision 
of the universe, Cornell University Press, Ithaca & London, 2009, particularmente as pp. 151-167, mostram 
historicamente a importância dos espelhos (e da perspectiva, nesta última referência) no desenvolvimento do seu 
telescópio. 
345 Cf. J. Baltrusaitis, Anamorphoses – Les perspectives dépravées II, op. cit., pp. 203 e ss. 
346 Acerca do interesse prestado às anamorfoses catóptricas no século XVIII, veja-se o capítulo “Anamorphoses à 
miroir” do livro de Baltrusaitis, Anamorphoses…, op. cit, pp. 183-202.  
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Em grande número de tratados de pintura, desde o século XV, a metáfora da pintura 

como espelho da natureza foi um lugar-comum347. Desde logo, porque a imagem especular 

servia de paradigma ao carácter mimético da pintura, no entendimento que dela se fazia desde 

o Renascimento até ao Barroco. Resta, no entanto, averiguar o que se entendia por mimesis 

quando se falava em pintura – o que faremos mais detidamente no próximo capítulo desta 

tese, dedicado às teorias e práticas da representação pictórica – porque, na verdade, existem 

várias ressalvas a fazer e distinções a apresentar sobre essa transposição metafórica. Mas, 

apesar das dificuldades que possa suscitar o critério da semelhança para definir a 

representação pictórica, é intuitivo que a imagem especular, pelas características que 

apresenta, de veracidade mimética, de clareza e distinção óptica, oferecia à pintura um 

modelo de perfeição relativamente a um eventual objectivo de representação fiel à natureza, 

assim como esta era, também para a arte da pintura, um modelo de perfeição da actividade 

criadora. Se a imagem no espelho dá naturalmente a ver numa superfície bidimensional aquilo 

que, existindo na realidade a três dimensões, nele se reflecte, então parecia ser o protótipo 

ideal para a fabricação da imagem no quadro.  

A “invenção” de Filippo Brunelleschi, para demonstrar a representação em perspectiva 

do baptistério florentino, conhecido como a Chiesa di San Giovanni, no princípio do século 

XV, foi a realização dessa metáfora. Depois de pintar o baptistério, Brunelleschi fez um 

pequeno buraco a meio na parte inferior do suporte do quadro e convidou o observador a 

segurá-lo com uma mão e a olhar, pela parte de trás do quadro, através do referido buraco. Na 

outra mão, o observador deveria segurar um espelho que se posicionaria paralelamente em 

frente ao quadro, reflectindo a imagem pintada que poderia ser vista através do buraco 

(situado, na superfície frontal, sobre o portão do baptistério representado)348. A escolha da 

distância a que Brunelleschi pintou o baptistério, a posição frontal e depois a “experiência” da 

vista especular da perspectiva pintada pretenderiam demonstrar a justeza do seu novo método, 

por simular exactamente a perspectiva natural que teria o observador colocado no portão 

central da Igreja de Santa Maria del Fiore – que se situa em Florença exactamente em frente à 

fachada do baptistério que o pintor escolheu. Ora o espelho permitia fazer essa 

                                                
347 Só a título de exemplo e com carácter ilustrativo, refira-se a menção do espelho como mestre dos pintoers, no 
tratado de Dufresnoy. L’Art de Peinture, op. cit., p. : «XLIX. Le Miroir est le Maistre des Peintres. Le Miroir 
vous apprendra quantité de belles choses, que vous remarquerez sur la Nature, aussi bien que les Objets veus le 
Soir dans des endroits spacieux.» Mas muitos outros tratados, como o de Samuel van Hoogstraten que 
trataremos no próximo capítulo, usaram o espelho como paradigma da mimesis pictórica. 
348 As razões desta exacta localização são controversas. Para uma discussão das várias hipóteses ler Edgerton, 
Samuel Y., The Mirror, the Window and the Telescope…, op. cit., pp. 46-49. 
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“certificação”349 da perspectiva artificialis devido à sua natural e fiel reflexão dos raios de luz 

e, consequentemente, das imagens que se vêem efectivamente na realidade, ou seja, devido à 

espontânea e eficaz apresentação da perspectiva naturalis pela imagem especular. 

Os espelhos terão servido, pelo menos dessa altura, como utensílios de precisão e 

“naturalismo” da representação em pintura. Há várias menções nos relatos biográficos sobre 

pintores que usaram dispositivos como a câmara escura – dispositivo construído com lentes e 

espelhos e que permitia projectar numa superfície plana imagens naturais e, por isso, 

fidedignas das coisas a representar – ou mesmo espelhos planos, côncavos e convexos para a 

realização de representações realistas de interiores, mas também de exteriores (existe grande 

especulação sobre o uso da câmara escura, para a representação da Vista de Delft (1660-1), 

por Vermeer) ou de auto-retratos (com o frequente uso de espelhos, desde Dürer). Segundo o 

pintor e historiador da arte francês Jean Baptiste Descamps (1713-1791), na sua obra La Vie 

des peintres flamands, allemands et hollandois (1753-63), o pintor holandês, aluno de 

Rembrandt, Gerrit Dou (1613-1675) teria, por exemplo, recorrido a lentes e espelhos 

côncavos (os convexos eram, porém, muito mais usuais) para a realização das suas pinturas de 

género: 

“Não sei se não é a ele que devemos uma invenção assaz engenhosa, mas sujeita, no 

entanto, a alguns inconvenientes, para reduzir grandes objectos num pequeno espaço: 

ele servia-se de uma espécie de ecrã erguida verticalmente sobre um suporte, no qual 

havia disposto e enquadrado um espelho côncavo à altura dos olhos, quando ele [o 

pintor] estivesse sentado. Esse ecrã era uma espécie de divisória entre o objecto a 

representar e ele próprio. Esse objecto fixava-se em tamanho diminuído no tal vidro 

côncavo, & ao Pintor bastava, então, imitá-lo pelo traço & pela cor.”350 

 

 

 

 

                                                
349 Tomamos de empréstimo esta expressão a Samuel Edgerton, ibidem. 
350 Cf. Jean Baptiste Descamps, La Vie des Peintres Flamands, Allemands et hollandois, avec des portraits..., 
Tome Second, chez Charles-Antoine Jombert, Paris, 1754, pp. 218-9 : «Je ne sçais si ce n'est pas à lui à qui l'on 
doit une invention assez ingénieuse, mais sujette pourtant à quelques inconvénients, de réduire en un petit 
espace de grands objets: Il se servoit d'une espece d'écran sur son pied, dans lequel il avoit pratiqué & encadré 
un miroir concave à la hauteur de sa vue, quand il étoit assis. Cet écran étoit une sorte de cloison entre l'objet à 
representer & lui: Cet objet se traçoit en petit dans ce verre concave, & le Peintre n'avoit plus à en imiter que le 
trait & la couleur.» Devemos a descoberta desta referência ao artigo de Philip Steadman, "Gerrit Dou and the 
Concave Mirror", in Lefèvre, W. (Ed.), Inside the Camera Obscura - optics and Art under the Spell of the 
projected Image, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Preprint 333, 2007, pp. 227-242. 



138 
 

Mapas 

 

 Se o espelho, de um ponto de vista da sua eficácia semiótica, faz-se valer do elevado 

grau de semelhança óptica entre a imagem virtual que nele se gera e o objecto que nele é 

reflectido, o mapa opera, antes de mais, como um sistema simbólico que precisa de ser 

interpretado, embora se conserve, nos mapas tradicionais, ainda um grau (variável) de 

semelhança ou, pelo menos, de isomorfismo entre a representação cartográfica e a área 

geográfica nela representada, que permite, por isso, uma leitura intuitiva – o que talvez tenha 

sido responsável pela sua inclusão, segundo os autores da Lógica, entre os signos naturais. 

Falamos espontaneamente de uma área geográfica como sendo o objecto típico de um mapa, 

porque foi com tal função – a de representar o espaço - que apareceram os primeiros 

artefactos cartográficos no mundo antigo. Pode, no entanto, tratar-se de um mapa celeste ou 

astronómico, que representa os planetas e as estrelas nas suas constelações siderais, mas 

também, por extensão metafórica e analógica, de mapas com objectos topográficos e 

topológicos diversos, físicos ou abstractos: mapas anatómicos, ferroviários, genealógicos, 

históricos, políticos, sociológicos, neuronais, astrológicos, etc. Evidentemente, no século 

XVII, os mapas representavam essencialmente o espaço geográfico ou astronómico, pelo que 

nos cingiremos a esses.  

Um mapa representava, então, graficamente, numa superfície plana, um aspecto do 

espaço geográfico, mostrando, numa escala diferente da realidade, os contornos de áreas 

definidas, os pontos topográficos de interesse (escolhas sempre dependentes dos objectivos 

com que eram feitos os mapas) e as distâncias relativas entre eles. A determinação da 

localização dos pontos e das distâncias relativas dependia geralmente de um sistema de 

levantamento topográfico e de coordenadas geográficas, que definiam latitude e longitude – 

como se fizera já, de maneira semelhante, na Grécia Antiga com Hiparco e Ptolomeu. Mas 

nem toda cartografia entre a época antiga e moderna foi feita segundo esse sistema. Na época 

dos Descobrimentos portugueses - marco importante na evolução da cartografia - as cartas de 

marear ou cartas náuticas, que ficaram conhecidos como portulanos, usavam um sistema de 

“linhas de rumo” ou loxodrómicas, ou seja, rectas direccionais (determinadas por bússolas) 

que partiam de uma rosa-dos-ventos principal e se entrecruzavam com outras linhas derivadas 

de rosas-dos-ventos acessórias, dispostas circularmente à volta da principal351, as quais 

                                                
351 Fernando Gil deixou-nos uma excelente análise das funções simbólicas e estéticas de todos esses elementos 
na cartografia marítima contemporânea dos Lusíadas, no capítulo 2, “Viagens do olhar: os mares dos Lusíadas”, 
do livro escrito a duas mãos com Hélder Macedo, Viagens do Olhar – Retrospecção, Visão e Profecia no 
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permitiam a navegação pelos mares e oceanos explorados. Não obstante as diferenças entre 

estes sistemas de ordenação e distribuição espacial da representação, torna-se evidente que 

estes mapas revelam uma característica muito especial desses instrumentos perceptivos e 

semióticos, isto é, que eles se destinam não só a situar mas também a orientar. Nesse sentido, 

os mapas não visam apenas dar uma imagem da natureza, ou seja, cumprir uma função 

gnoseológica, contemplativa, eles dão a possibilidade ao leitor, intérprete do mapa, de ele se 

lhe referir posicionalmente – “você está aqui”, dizem, hoje em dia, alguns mapas aos seus 

utilizadores -, de se orientar e de tomar decisões relativas à sua acção. Tal como a perspectiva 

artificial, num quadro, faz uma relação virtual entre o ponto de vista do sujeito (pintor ou 

espectador) e o ponto de fuga da imagem, também os códigos de planificação e projecção de 

um mapa estabelecem uma relação possível entre o leitor - porque se trata, de facto, de uma 

leitura, da decifração de uma convenção linguística e gráfica com a sua sintaxe, a sua 

semântica e, como vemos, uma dimensão pragmática próprias352 – e o espaço representado. 

Não terá sido por acaso que as inovações renascentistas da perspectiva deram um novo 

impulso aos desenvolvimentos renascentistas da cartografia e ajudaram a resolver, 

nomeadamente, os problemas ligados à projecção num plano bidimensional de um espaço que 

se conhece tridimensionalmente (por ex., com o planisfério de Mercator353), pois ambos os 

desafios – o da representação pictórica em perspectiva e o da representação cartográfica - 

lidavam com intuições geométricas próximas, embora com significativas diferenças.  

Desde logo, a projecção de um mapa não assume, propriamente, a posição do 

leitor/espectador, como faz a pintura em perspectiva, que é construída a partir de linhas rectas 

convergentes, entre as que partem do cone visual, cujo vértice coincide com o ponto de vista, 

e o ponto de fuga, a projecção cartográfica permite, em vez disso, o posicionamento e 

orientação do leitor que interprete essa projecção, a qual foi construída com base em 

medições, proporções e correspondências matemáticas, num sistema de coordenadas. A 

representação pictórica, desde Alberti, ficcionava a existência de um plano (da representação) 
                                                                                                                                                   
Renascimento Português, com uma contribuição de Luís de Sousa Rebelo, Col. «Cultura Portuguesa», Campo 
das Letras, Porto, 1998, pp. 77-120. 
352 Fernando Gil, no texto referido na nota anterior, refere esta dimensão performativa do mapa, acerca do 
complexo Atlas Miller, realizado pelos cartógrafos Lopo Homem, Pedro Reinel e Jorge Reinel: «… a ostensão 
acompanha-se por um efeito de primeira pessoa. No estilo dos pintores venezianos seus contemporâneos, Pedro 
Reinel apõe, em grandes letras, a duas cartas, Pedro Reinel me fez. A carta fala em nome próprio, dirige-se ao 
leitor/espectador e conta o que dá a ver, numa modalidade de ekphrasis mais forte ainda do que a dos Lusíadas. 
A mostração acompanha-se por uma performação, a carta anima o que relata.», in Gil & Macedo, Viagens do 
Olhar…, op. cit., pp. 91-92. 
353 O cartógrafo flamengo Gerardus Mercator (1512-1594) revolucionou a cartografia do Renascimento com a 
sua famosa projecção cilíndrica do globo terrestre sobre uma superfície plana, desenvolvendo os instrumentos 
matemáticos, nomeadamente, o método de triangulação que permite determinar a correcta posição de pontos a 
partir da medição de ângulos, do holandês Gemma Frisius (1508-1555) com quem trabalhara em Leuven. 
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que corta transversalmente o cone visual, entre o observador e o objecto visto/representado, 

como se se tratasse de uma janela através da qual ele (o espectador) pudesse ver (perspicere) 

o dito objecto, enquanto a representação cartográfica consistia simplesmente na descrição 

simbólica, feita numa superfície, abstracta e objectiva, isto é, sem relação prévia com um 

sujeito, do espaço anteriormente medido e levantado topograficamente. Se o quadro é para ser 

pendurado numa parede e ser visto verticalmente, o mapa, como indica a sua origem 

etimológica, seria mais como uma napa, uma “toalha de mesa”, para ser lido na horizontal354 

– ainda que quanto a este aspecto haja evidentes excepções. A imagem concebida na 

representação pictórica – designadamente, na pintura de cavalete - é, para além disso, 

delimitada por uma moldura e definida por um enquadramento que, como veremos no 

próximo capítulo, é uma das condições de visibilidade e de leitura do quadro; enquanto o 

mapa é virtualmente recortável ou prolongável consoante as necessidades de localização e 

orientação. Por outro lado, enquanto na arte de pintar se trata sobretudo de imitação 

(mimesis), que permite depois a experiência da percepção de semelhanças, na arte de fazer 

mapas, trata-se de fazer medições, correspondências matemáticas e projecções geométricas, 

com considerável grau de exactidão e com uma economia simbólica, que assegure a 

fiabilidade e a adequada transmissão da informação aos seus leitores e utilizadores.  

Contudo, houve também aproximações e afinidades entre a arte de cartografar e a de 

representar pictoricamente, muito particularmente, entre os artesãos e artistas flamengos e 

neerlandeses do século XVII, como salientou Svetlana Alpers355. Essa aproximação não terá 

sido, talvez, meramente circunstancial, pois já Ptolomeu se referia à sua Geographia – termo 

com que designou o seu tratado sobre as suas artes cartográficas - como uma imitação, obtida 

por um meio gráfico (ou pictórico, na tradução latina), das partes da terra tomadas no seu 

todo356. Distinguia ainda o geógrafo antigo as tarefas matemáticas de medição da 

‘geographia’, que dizia respeito ao mundo por inteiro, das tarefas mais propriamente 

                                                
354 Neste sentido, ver o que diz, a propósito de uma definição latina de mapa, encontrada num tratado holandês 
de geografia da época [Mappa seu charta geográfica est pictura, qua situs Terrae vele jus partes in plano 
artificiose describuntur.] Victor I. Stoichita, L’Instauration du tableau, op. cit., p. 241 : «… la mappa, la 
nappe. Mot important, car, par son étymologie (conservée aujourd’hui en anglais, italien et espagnol), il éclaire 
l’origine de la projection sur l’horizontale opérée par le travail cartographique. La carte est une ‘image’ 
(pictura), mais non pas un ‘tableau’. Elle n’est pas une représentation qui résulte de ‘l’intersection de la 
pyramide optique’. Elle est une ‘nappe’ de signes – ‘description’ de la Terre ou de ses parties sur le plan.» 
355 Referimos à sua obra, hoje clássica, em que caracteriza a arte holandesa do século XVII como uma Arte da 
Descrição, e onde estabelece grandes afinidades entre o que ela chama o impulso mapeador na Holanda da Idade 
de Ouro e a pintura realizada nessa mesma época. Cf. Alpers, The Art of Describing, op. cit., particularmente, o 
capítulo “The mapping impulse in Dutch art”, pp. 119-168. 
356 Alpers cita o texto original grego transliterado “He geografia mimesis esti dia graphes tou kateilemmenou tes 
ges merous holou” e a sua tradução latina feita no Renascimento, “Geographia imitatio est picturae totius partis 
terrae cognitae”, in The Art of Describing, op. cit., p. 133. 
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descritivas, próprias da ‘chorographia’, que se focava em lugares particulares. Se a primeira 

requeria, pois, mais as capacidades de um “científico”, se lhe pudermos assim chamar, como 

era o geógrafo, a “chorographia” era uma ocupação que exigem o treino artístico. Ptolomeu 

fazia ainda a analogia com o retrato para explicar a diferença entre uma e outra, dando a 

entender que a “geographia” dá da terra uma imagem completa, como um retrato mostra o 

rosto e a cabeça inteira, enquanto a “chorographia” mostra apenas um olho ou uma orelha. 

Apesar da tradução de “dia graphes” por “picturae” e da aproximação analógica feita pelo 

próprio Ptolomeu entre o retrato e a descrição desenhada, temos que ter em conta - alerta 

ainda Svetlana Alpers357 – que, em grego, o termo “gráphikos”, significando também o 

fazedor de imagens, o pintor, estava semanticamente mais próximo do gesto de desenhar, 

registar e escrever; enquanto “pictura” e “pictor” são as palavras latinas para pintura e pintor. 

Mas o deslize semântico entre “gráphikos” e “pictor” pode não ter sido apenas um erro da 

tradução renascentista, mas antes a revelação de uma afinidade prática entre a produção de um 

e outro tipo de representação.  

Pelo menos desde o Renascimento, a produção cartográfica e a ilustração geográfica, 

em geral, aliavam os conhecimentos “científicos” com os talentos artísticos da figuração e da 

expressão. Os portulanos e as cartas de marear dos portugueses e espanhóis do século XVI, ao 

mesmo tempo que davam as indicações para os navegadores com as linhas de rumo 

calculadas com a ajuda de bússolas e sextantes, estavam cheias de representações figurativas e 

decorativas, como cabeças de putti nos quatro cantos das cartas rectangulares, representando 

os ventos; as rosas-dos-ventos principais apareciam decoradas com belas flores-de-lis 

indicando o norte (nas cartas de Pedro Reinel, por ex.)358; algumas caravelas figuravam para 

apontar rotas e, por vezes, figuras de espécies da fauna e flora ou mesmo de indígenas com 

trajes exóticos apareciam nos territórios recentemente descobertos. Esta variedade decorativa 

e figurativa dá a entender que os mapas não eram vistos apenas como objectos funcionais, 

mas também como artefactos para apreciação estética. Os mapas são para ser lidos, vistos e 

admirados. Sobretudo a partir de meados do século XVI e durante grande parte do século 

XVII, os principais fabricantes de mapas estavam centrados na Flandres ou nos Países Baixos, 

motivados pela crescente procura de representações geográficas e impulsionados pelo 

desenvolvimento da imprensa, da indústria tipográfica e pelas recentes sofisticações 

cartográficas. Frequentemente, os mesmos artistas que pintavam, desenhavam e gravavam 
                                                
357 Cf. Alpers, ibidem, p. 135. 
358 Veja-se as representações da carta náutica atribuída a Pedro Reinel e do mapa-múndi de Lopo Homem, e os 
comentários sobre o sentido estético das figuras que nelas aparecem no capítulo já referido de Fernando Gil em 
Viagens do Olhar, op. cit, particularmente pp. 81 e 89 para as imagens. 
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eram requisitados para fazer mapas e vistas topográficas, as quais misturavam a função de 

representar (corograficamente) uma região ou uma cidade com a de realçar figurativamente os 

seus principais pontos de atracção ou mesmo a de ilustrar um momento histórico ou a 

paisagem típica dessa região – representações que, em certos casos, eram inequivocamente 

obras pictóricas359. E alguns desses artistas – por vezes, famílias de artistas – especializavam-

se nesse tipo de ilustração cartográfica e topográfica. A família Visscher (Piscator), composta 

por desenhadores, gravadores e pintores, foi disso um caso paradigmático. Os mapas 

elaborados pelos Visscher eram desenhados com grande perfeição e ornamentados com 

marginalia ilustrada, simbolizando elementos típicos da topografia física e humana ou da 

cultura da região representada. No quadro de Vermeer com que começámos a secção anterior, 

A Arte da Pintura, está representado realisticamente um dos mapas oriundos da “imprensa” 

dos Visscher. Trata-se de um mapa das (dezassete) Províncias Unidas, as do norte e as do sul, 

quando estas ainda estavam unidas (no século XVI) - portanto, um mapa bastante 

desactualizado (o quadro terá sido pintado entre 1665 e 1669) – mas orientadas 

horizontalmente de Sul (à esquerda) para Norte (à direita), ou seja, com o Mar do Norte 

[Oceanus Germanicus / Noord See] (a oeste da actual Holanda) na parte superior do mapa, 

onde figuram vários barcos desenhados em perspectiva. Nas margens, direita e esquerda, 

sucedem-se verticalmente vistas topográficas das principais cidades de diferentes províncias, 

na margem inferior existe um texto escrito explicando o que ali está representado, e na 

margem superior tem o título latino360 da representação cartográfica. Pelo mapa encontramos 

ainda figuras alegóricas e mitológicas, emblemas e insígnias de heráldica e até a figura de um 

pescador que simbolizava a família361 (Visscher, em holandês, Piscator, em latim). No canto 

superior esquerdo do mapa, uma cartela, envolvendo os nomes das dezassete províncias, 

representa ainda duas figuras femininas, segurando uma delas um compasso e uma balestilha 

(ou báculo de Jacob), instrumentos de medição e localização de coordenadas, a outra tendo 

                                                
359 O livro de Svetlana Alpers mostra alguns exemplos pintados por artistas reputados e outros menos 
conhecidos, mas dignos de nota. Cf., op. cit., por exemplo, a água-forte de um anónimo, a partir da obra de Pieter 
Saenredam, representando o Cerco de Haarlem, p. 129, ou a Baía de Nápoles, que é mais uma vista topográfica 
do que um mapa, pintada por Pieter Bruegel, p. 131, ou ainda a Vista de Amsterdão, pintada pelo menos 
conhecido Jan Christaensz. Micker, p. 158. Ainda a este propósito, a autora propõe uma relação afinitária entre a 
Vista de Delft de Vermeer (p. 153) e o género das gravuras com vistas topográficas, como por ex., a de 
Nijmegen, incluída no Civitates Orbis Terrarum, de Braun & Hogenberg, que reproduz na mesma página. 
360 Segundo o artigo de James E. Welu, “Vermeer: His Cartographic Sources” in The Art Bulletin, Vol. 57, No. 4 
(Dec., 1975), pp. 529-547, a inscrição no mapa de Nicolaus Visscher que se consegue ler na representação de 
Vermeer é: «NOVA XVII PROV[IN]CIARUM [GERMAINIAE INF]ERI[O]RIS DESCRIPTIO/ ET ACCURATA 
EARUNDEM... DE NO[VO] EM[EN]D[ATA] ... REC[TISS]IME EDIT[A P]ER NICOLAUM PISCATOREM.». 
361 Cf. James Welu, ibidem, p. 539.  
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nas mãos uma paleta, pincéis e um rolo com a vista topográfica de uma cidade362, o que nos 

permite interpretá-la alegoricamente como a necessária conjugação de esforços da arte e da 

ciência para a produção cartográfica.  

 

Quadros 

 

 Dedicaremos o próximo capítulo (III) ao sistema clássico da representação pictórica, 

onde analisaremos mais detidamente a natureza e as características da pintura de cavalete e, 

portanto, do quadro. Aqui, falaremos apenas das relações que o quadro manteve, no século 

XVII, com os outros dois modelos semióticos de representação da natureza, designadamente, 

como os incluiu pictoricamente no seu modo de representar. 

 Acabámos de ver como Vermeer ocupou uma grande porção do seu quadro, A Arte da 

Pintura, com a representação fiel e detalhada de um mapa de Nicolaus Visscher, abrindo 

várias possibilidades de leitura pelo destaque que lhe dá – sobretudo se tivermos em mente o 

título e o tema do quadro. O mapa não parece ser um mero ornamento do interior da sala (ou 

estúdio), como noutros quadros do próprio Vermeer e de outros pintores contemporâneos363. 

Na verdade, os mapas eram muito procurados pela burguesia holandesa para decorar, dando-

lhes um ar distinto, as paredes dos interiores das suas casas, como testemunha o enorme 

número de quadros de género da época, sobretudo os oriundos de Haarlem364, Amsterdão e 

Delft, que os representa. A presença do mapa das dezassete províncias dos Países Baixos, no 

quadro de Vermeer, pode ter uma leitura simbólica, exprimindo, talvez, o sentimento de 

Vermeer em relação à separação das províncias e dos diferendos religiosos entre protestantes 

do norte e católicos do sul, como pode ter uma interpretação alegórica que se associa e 

intensifica a importância da modelo posando como Clio, figura da História, ou ainda ser lida, 

num sentido mais abstracto e profundo, como uma reflexão sobre a natureza e possibilidades 

da representação visual, mostrando a afinidade entre a arte de mapear e a arte de pintar, que 

na tradição holandesa comungariam de uma essência descritiva, por oposição à tradição 

                                                
362 Cf. S. Alpers, The Art of Describing, op. cit., p. 126. 
363 No artigo já citado, James Welu menciona vários quadros de Vermeer em que aparecem mapas a decorar as 
paredes dos interiores das casas, como por ex., A Senhora com Alaúde (1662-3), Jovem Rapariga com Jarro de 
Água (1660-62) ou Soldado e Rapariga Sorrindo (1658), mas também quadros de outros pintores, como 
Nicolaes Maes (1634-1693) e Jacob Ochtervelt (1634-1682) que incluíram aquele mesmo mapa de Visscher, mas 
sem o destaque com que aparece no quadro de Vermeer. Cf. Welu, ibidem, pp. 530, 534, 536 e 539, para as 
reproduções. 
364 Victor Stoichita indica que, com probabilidade, o primeiro pintor a representar mapas decorando os interiores 
em quadros de género, terá sido Willem Buytewech (1591-1624), nas suas recorrentes obras dedicadas ao tema 
da “Agradável Companhia”. Cf. Stoichita, op. cit., pp. 242-3. 
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narrativa e idealizante da pintura italiana, como pretende a historiadora Svetlana Alpers365. 

Parece-nos uma interpretação demasiado forte, mas não deixa de indicar uma tendência 

naturalista e descritiva na arte holandesa do século XVII, para além de realçar uma cultura 

visual onde arte e ciência se imiscuíam frequentemente. No caso pessoal de Vermeer van 

Delft, o fascínio pela arte da cartografia e pela ciência da geografia (e da astronomia) foi 

expresso não só pela abundante figuração de mapas nos seus quadros, mas também pelo 

conhecido quadro que representa um geógrafo, rodeado dos seus instrumentos, de livros, de 

um globo e de mapas, a trabalhar na medição e cálculo de distâncias num mapa aberto sobre 

uma mesa366. Mas outros pintores holandeses exploraram essas relações e alguns parecem 

mesmo ter querido jogar com as semelhanças e as diferenças entre o modo de representação 

do quadro e o do mapa, nas suas obras pictóricas.  

 Por exemplo, os pintores holandeses Willem Buytewech e Dirck Hals, curiosamente 

em quadros subordinados ao mesmo tema, a “Agradável companhia” (Vrolijk gezelschap), 

integram mapas, paisagens e janelas nas suas composições, de uma forma que parece dialogar 

com a própria forma e condição de visibilidade do quadro. Buytewech pinta uma sala de estar, 

no interior de uma casa, com vários convivas a comer, a beber, a jogar, a cantar ou a 

conversar, à volta de uma mesa - a composição repete-se nos vários quadros. Na parede por 

detrás dos convivas e da mesa, em posição paralela ao plano frontal da representação, faz 

figurar um mapa, como se quisesse fazer comparar os dois modos de representação. Acentua 

esta interpretação – que é a de Victor Stoichita367 - o facto de alguns personagens 

confrontarem o seu olhar com o dos espectadores, convidando-os a participar da cena e 

revelando a transparência da representação pictórica em perspectiva, que contrasta com a 

opacidade do mapa, lá atrás. Num outro quadro, Buytewech substitui o mapa por uma 

paisagem pintada, oferecendo-a como um duplo do quadro, a representação dentro da 

representação, mas, desta vez, prolongando o espaço da representação com uma outra vista 

transparente. Dirck Hals, numa composição semelhante, acrescenta uma janela aberta, a qual 

distribui espacialmente na parede do fundo, entre duas paisagens, separando-a de um mapa 

                                                
365 Essa é uma das principais teses do seu livro The Art of Describing, op. cit., desenvolvendo este argumento 
principalmente no capítulo 4, pp. 119-168. À oposição entre descrição e narrativa nos dedicaremos mais 
detidamente na secção 2 do capítulo III desta tese. Ver também, a propósito das várias interpretações sobre a 
presença desse mapa no quadro de Vermeer, Victor I. Stoichita, L’Instauration du Tableau, op. cit., pp. 235 e 
246-248. 
366 Trata-se do quadro O Geógrafo (1669), pintado logo depois de um outro quadro muito semelhante, 
representando O Astrónomo (1668), onde o personagem dirige a sua mão para um globo celeste e está também 
rodeado de livros e mapas, como no outro quadro, de perspectiva e cenário muito semelhantes. Cf. Welu, op. cit., 
pp. 543-545. 
367 Cf. Stoichita, op. cit., pp. 242-245. 
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que aparece noutra parede, perpendicular e, realçando a construção da imagem em 

perspectiva, dá um destaque visual à simetria e às linhas convergentes do típico pavimento 

ladrilhado em xadrez da sala – efeito que era, aliás, bastante comum na pintura de género 

holandesa da época.  

 A colocação de mapas no interior da representação pictórica permite assim, ao mesmo 

tempo, ver aquilo que aproxima esses dois sistemas representativos e semióticos, e aquilo que 

os distingue. Mas perante essa comparação, pode, desde logo, questionar-se a classificação de 

Port-Royal que incluía ambos, «sem preparação & sem hesitar», do lado dos signos naturais, 

porque possuiriam aquela «ligação visível» com aquilo que representam. É verdade que tanto 

um modelo de representação como o outro são oferecidos à percepção pelo sentido da 

visão368, tanto mapas como quadros são para serem vistos, mas quando Arnauld e Nicole 

referiram essa «ligação visível» estariam, provavelmente, a pensar na possibilidade de 

perceber visualmente semelhanças, nesses signos, entre o representante e o representado. Ora, 

se na contemplação de um quadro, pintado segundo as normas da perspectiva, num estilo 

figurativo e naturalista, podemos sem grande dificuldade (mas mesmo isso é questionável, 

como veremos no próximo capítulo) conceder a possibilidade de reconhecimento visual, «sem 

preparação & sem hesitar», dos objectos e eventos representados – ainda que estes não 

tenham uma referência real, mas meramente imaginária – por um efeito de mimesis, já não é 

tão facilmente que podemos perceber semelhanças num mapa entre as inscrições gráficas (e 

simbólicas) na superfície de representação cartográfica e aquilo que conhecemos da nossa 

experiência vivida do espaço geográfico. Se, perante um mapa da Itália, podemos dizer que é 

a Itália369, estaremos provavelmente a perceber semelhanças entre diferentes representações 

simbólicas daquele espaço, que por razões geográficas, históricas e políticas concordamos em 

chamar Itália, e não entre a Itália, cartograficamente representada, e a Itália, tal como ela pode 

ser conhecida viajando através ou habitando nela. Se semelhanças existem, elas relevam 

sobretudo de um isomorfismo matemático-geométrico, mas a sua percepção dependerá 

sempre de convenções simbólicas que permitam ler, interpretar e usar os mapas. Dito isto, é 

verdade que existe, na superfície cartográfica, uma acumulação de símbolos e de figuras que 

tornam o mapa num sistema misto – e de forma bastante evidente nesta época em que a 

figuração era ainda abundantemente usada –, esbatendo a diferença, que acabámos de 

constatar, com a representação pictórica (e mesmo desta, não está ausente a dimensão 
                                                
368 Mas, se pensarmos bem, também a escrita é nesse aspecto, normalmente, percebida pela visão, ainda que 
possam existir outros modos sensíveis de perceber a escrita, tal como através do tacto, na escrita em Braille para 
os invisuais.  
369 Cf. Arnauld & Nicole, La Logique ou L’Art de Penser, op. cit., p. 156. 
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simbólica e, até certo ponto, convencional, que encontramos na representação cartográfica, 

como veremos no próximo capítulo). 

 Mas se a ‘naturalidade’ da representação pictórica se distingue superiormente, pelo 

menos, em grau, da que possamos encontrar nos mapas, ela rivaliza, numa oposta 

desproporção, com a dos espelhos, pois estes não deixam muitas dúvidas quanto à 

‘naturalidade’ da «ligação visível» com aquilo que neles se reflecte370, enquanto a pintura não 

é, nesse aspecto, absolutamente transparente. A relação visível da imagem especular com os 

objectos nele reflectidos é, aliás, de tipo icástico e indexical. E, por isso mesmo, a 

representação pictórica, sobretudo numa época em que se parecia valorizar o seu princípio 

mimético e o estilo realista ou naturalista, dialogou frequentemente com o modelo especular, 

integrando-o e jogando com a sua reflexividade dentro da própria representação. Por vezes, 

pareceu com isso reivindicar simbolicamente uma “genealogia” da sua natureza mimética ou 

mesmo para acentuar uma rivalidade ‘paragónica’ com os reflexos dos espelhos, noutras 

vezes, para denunciar a ilusão e a necessária reflexividade de toda a representação e, noutras 

ainda, usando as virtualidades dos reflexos para expandir o campo do visível no interior do 

plano da representação. 

 Os jogos da pintura com os espelhos não começaram, obviamente, com a pintura do 

século XVII. Bastaria citar o caso clássico do retrato duplo dos Arnolfini (1434) de Jan van 

Eyck (139?-1441), com o seu espelho circular e convexo na parede do fundo, onde se reflecte 

toda a cena representada e ainda, subtilmente, a imagem do próprio pintor – reforçando o 

sentido de presença veiculado pela expressão latina, inscrita precisamente acima do espelho, 

“Johannes de eyck fuit hic” -, para vermos uma integração e exploração da reflexividade da 

imagem especular na representação pictórica. Mas no século XVII os pintores – mormente, os 

holandeses – integraram nas suas composições espelhos planos emoldurados, como que para 

ligar formalmente a imagem no espelho à imagem do quadro. Algumas vezes, também na 

parede do fundo, paralela ao plano do quadro, como num quadro, que pode ver-se hoje na 

National Gallery, em Londres, atribuído a Ludolf de Jongh (1616-1679), e que representa uma 

                                                
370 Já a questão da “representação especular” oferece maiores dificuldades, pois até que ponto é que podemos 
dizer que a imagem virtual no espelho representa o objecto nele reflectido? Para Port-Royal, não há qualquer 
dificuldade, como vimos, pois um signo pode representar algo que está presente. Mas também não basta refutar 
esta máxima port-royalista, dizendo que a imagem virtual do objecto, no espelho, não está em vez do objecto, 
mas que meramente duplica a sua imagem. Pois que, se virmos no espelho algo reflectido que não conseguimos 
perceber no nosso campo visual imediato (não auxiliado pela amplificação do espelho), somos forçados a admitir 
que essa imagem virtual ganha todo o sentido de um representante do objecto a que não acedemos de outra 
forma. Leiam-se, a este propósito, os comentários de Louis Marin em Études sémiologiques. Écritures, 
peintures, op. cit., pp. 162-164. 
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mulher recusando um copo de vinho371, num interior holandês, cuja parede do fundo tem um 

espelho pendurado. Há várias personagens no quadro, mas uma delas, um cavalheiro, está de 

costas para o espectador. No entanto, graças ao espelho conseguimos ver o seu rosto que nos 

observa – enquanto nós o observamos -, como se fosse um retrato dentro do quadro. Na 

verdade, esse quadro joga ainda com outros aspectos da reflexividade, dentro da 

representação, por exemplo, na superfície metálica e esférica de um cão-de-lareira (acessório 

para segurar a lenha) que reflecte, em perspectiva, o pavimento ladrilhado do chão da sala, o 

qual por sua vez, devido ao seu polimento, reflecte também o acessório da lareira, algumas 

peças de mobiliário e o vestido da personagem principal, a mulher que recusa o copo, para 

além da própria jarra do líquido e do copo que são mais duas superfícies simultaneamente 

transparentes e reflectoras. A multiplicação de reflexos, absolutamente banais, pode 

interpretar-se, contudo, como um jogo e uma reflexão pictórica sobre a natureza da 

representação, o seu mimetismo, e ao mesmo tempo as suas limitações, paradoxalmente, 

transgredidas e ultrapassadas pelo uso dessas superfícies reflectintes e pela clara e distinta 

imagem especular na parede do fundo. Poder-se-ia analisar outros exemplos – como a Lição 

de Música (1660) de Vermeer372 - mas, em geral, todos repetem, alguns de forma naturalista 

outros de modo mais simbólico, esses mesmos temas e reflexões sobre a natureza da 

representação, as suas condições e os seus limites. Sobre isso teremos oportunidade de voltar 

a falar nos próximos capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
371 Cf. a reprodução do quadro no livro de Victor I. Stoichita, op. cit., p. 83 e os seus comentários nas pp. 251-2. 
372 Veja-se a sua reprodução no livro de Svetlana Alpers, The Art of Describing, op. cit., p. 189. Como no quadro 
de De Jongh, um espelho aparece pendurado na parede do fundo de uma sala, mas, desta vez, com uma 
inclinação em relação ao plano de representação do quadro. Nele também se reflecte o rosto da rapariga que se 
apresenta de costas para o espectador, mas ele mostra ainda outros aspectos que a perspectiva do quadro não 
permite ver, como o que pode ser um dos pés em madeira do cavalete que suportaria precisamente o quadro que 
Vermeer estava a pintar, como se dessa maneira, o pintor quisesse mostrar o artifício da representação, ficção, 
«faz de conta», representação dramática e ilusionista, ou, meramente dar uma indicação auto-representativa 
daquilo que o quadro não pode mostrar, por estar fora do campo de visão do plano de perspectiva escolhido e 
que seria invisível sem a imagem especular.  
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Capítulo III – Teoria e práticas da representação pictórica 

 

 

 “Suponhamos (pois) agora que estamos a dormir e que todas essas 

particularidades, a saber, que nós abrimos os olhos, que abanamos a cabeça, que 

esticamos as mãos e outras coisas deste género, não são senão falsas ilusões; & 

pensemos que, talvez, nem as nossas mãos, nem o nosso corpo, sejam tais como os 

vemos. Contudo, temos pelo menos de confessar que as coisas que nos são 

representadas no sono são como quadros ou pinturas, as quais só podem formar-se à 

semelhança de qualquer coisa de real e verdadeiro; e que assim, pelo menos as coisas 

gerais, a saber, os olhos, uma cabeça, mãos & todo o resto do corpo não são coisas 

imaginárias, mas verdadeiras e existentes. Pois, na verdade, os pintores, mesmo 

quando se aplicam, com grande talento, a representar sereias e sátiros, com formas 

bizarras e extraordinárias, não lhes podem, todavia, atribuir formas e naturezas 

absolutamente novas, mas apenas uma certa mistura & composição de membros de 

diversos animais; ou então, se eventualmente a sua imaginação for suficientemente 

extravagante para inventar qualquer coisa de tão novo que nunca ninguém tenha visto 

nada de semelhante & que desse modo a sua obra nos represente uma coisa puramente 

fictícia & absolutamente falsa, é certo que pelo menos as cores de que ela é composta 

devem ser verdadeiras.” (Descartes, AT, ix:19-20)373 

 

                                                
373 Cf. Descartes, Œuvres de Descartes – IX – Méditations et Principes, op. cit, p. 15 : «Supposons donc 
maintenant que nous sommes endormis, & que toutes ces particularitez-cy, à sçauoir, que nous ouurons les yeux, 
que nous remuons la teste, que nous estendons les mains, & choses semblables, ne sont que de fausses illusions ; 
& pensons que peut-estre nos mains, ny tout nostre corps, ne sont pas tels que nous les voyons. Toutesfois il faut 
au moins auouer que les choses qui nous sont representées dans le sommeil, sont comme des tableaux & des 
peintures, qui ne peuuent estre formées qu'à la ressemblance de quelque chose de réel & de véritable; & 
qu'ainsi, pour le moins, ces choses générales, à sçauoir, des yeux, vne teste, des mains, & tout le reste du corps, 
ne sont pas choses imaginaires, mais vrayes & existantes. Car de vray les peintres, lors mesme qu'ils s'estudient 
auec le plus d'artifice à représenter des Syrenes & des Satyres par des formes bijarres & extraordinaires, ne 
leur peuuent pas toutesfois attribuer des formes & des natures entièrement nouuelles, mais sont seulement vn 
certain mélange & composition des membres de diuers animaux ; ou bien, si peut-estre leur imagination est 
assez extrauagante pour inuenter quelque chose de si nouueau, que iamais nous n'ayons rien veu de semblable, 
& qu'ainsi leur ouurage nous represente vne chose purement feinte & absoluëment fausse, certes à tout le moins 
les couleurs dont ils le composent doiuent-elles estre véritables.  
«Et par la mesme raison, encore que ces choses générales, à sçauoir, des yeux, vne teste, des mains, & autres 
semblables, peussent estre imaginaires, il faut toutesfois auouer qu'il y a des choses encore plus simples & plus 
vniuerselles, qui sont vrayes & existantes; du mélange desquelles, ne plus ne moins que de celuy de quelques 
véritables couleurs, toutes ces images des choses qui resident en nostre pensée, soit vrayes & réelles, soit feintes 
& fantastiques, sont formées. De ce genre de choses est la nature corporelle en general, & son estenduë ; 
ensemble la figure des choses estenduës, leur quantité ou grandeur, & leur nombre ; comme aussi le lieu où elles 
sont, le temps qui mesure leur durée, & autres semblables.» 
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 Por mais do que uma vez, Descartes recorreu à pintura como analogia para os seus 

argumentos374. Nesta passagem - que pertence evidentemente à 1ª Meditação, no momento em 

que, querendo destruir as falsas opiniões, o autor desenvolve e testa a sua hipótese céptica de 

que tudo aquilo que vimos, que sentimos e experimentamos, tudo aquilo que pensamos 

conhecer a partir das nossas sensações, seja simplesmente sonhado -, ele compara as imagens 

que nos aparecem nos sonhos às figuras dos quadros e pinturas, na medida em que elas 

parecem representar, por semelhança, objectos do mundo exterior, como se estes fossem os 

modelos verdadeiros e existentes das imagens que povoam a nossa mente. Mesmo quando a 

imaginação fantástica dos pintores (e dos sonhadores) cria novas formas e figuras bizarras, 

estas serão meras composições de experiências perceptivas reais de um mundo fora do quadro 

e da nossa mente. Hiperbolizando a sua hipótese, Descartes considera que ainda que as 

representações fossem totalmente fictícias e “absolutamente falsas”, pelo menos as suas cores 

seriam verdadeiras, assumindo assim que a cor não é um fenómeno puramente subjectivo, que 

resulte simplesmente da imaginação, mas algo que depende da existência de um mundo real e 

objectivo. Na continuação do raciocínio, conclui para além disso que mesmo que essas 

“coisas gerais” (a saber: os olhos, cabeças, mãos, i. e., imagens reconhecíveis de objectos do 

mundo) pudessem ser imaginárias, elas seriam sempre formadas de coisas mais simples e 

mais universais, tal como as cores, “verdadeiras e existentes”: a sua extensão, a sua figura, a 

sua quantidade e grandeza ou o tempo que mede a sua duração. [Se invertêssemos a analogia, 

descobriríamos em Descartes como que uma ontologia da pintura!] 

Independentemente do mérito lógico e do sucesso metafísico da argumentação de 

Descartes para refutar a hipótese céptica, a analogia revela uma intuição fundamental sobre a 

relação de representação, seja ela considerada no âmbito ontológico, epistemológico, 

psicológico ou estético (pictórico): a de que o representante [as imagens no sonho e as figuras 

pintadas] dá a ver o representado375 [os objectos do mundo exterior] (ainda que este “dar a 

ver” ou mostrar tenha um carácter metafórico e possa ser também um “dar a escutar”, um “dar 

a sentir” ou um “dar a pensar”). Ou seja, que a representação traz à presença, - “convoca e 

revoca”, diria Fernando Gil376 - consigo (ou seja, ao mesmo tempo que o representante se 

apresenta), aquilo que é ausente.  

                                                
374 Veja-se na secção 1 do capítulo II, quando a propósito da Dióptrica e mais exactamente do funcionamento da 
visão, Descartes a compara a uma pintura obtida pelo processo de projecção numa câmara obscura. 
375 Ao mesmo tempo que se dá a ver a si mesmo, ou seja, o representante apresenta o representado e apresenta-se 
também a si mesmo. 
376 «Em todas as formas de representação uma coisa se encontra no lugar da outra, representar significa ser o 
outro dum outro que a representação, num mesmo movimento, convoca e revoca.» (sublinhado nosso), cf. Gil, 
F., Mimésis e Negação, op. cit., p. 39. 
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 Mas o retorno, numa investigação sobre filosofia do conhecimento, à analogia da 

pintura não se encontra legitimado apenas por ela ter já ocorrido algumas vezes no 

pensamento de René Descartes e recorrentemente ao longo da história da filosofia (desde 

Platão até Wittgenstein377), antes, o seu persistente ressurgimento é significativamente 

sintomático de uma intimidade, de um grau de parentesco, entre o acto de representar o 

mundo com “linhas e cores” numa tela e o acto de conhecer. Não quer isto dizer, obviamente, 

que a pintura é conhecimento, no sentido em que seja uma fonte de conteúdos proposicionais, 

nem sequer, necessariamente, um discurso pictórico sobre os objectos que 

apresenta/representa, mas que ela é, sem dúvida, um modo de conhecer, um modo de pensar a 

realidade do mundo. Isto não seria porém ainda suficiente para justificar a sua presença na 

economia desta investigação, pois, na verdade, todas as artes terão essa virtude cognitiva e 

potência filosófica. A “escolha” da pintura deve-se antes a uma forte intuição daquilo que 

parece ser a partilha de uma matriz visual dominante, de problemas e de esquemas 

perceptivos entre as teorias do conhecimento e da percepção e as teorias e práticas da pintura 

no século XVII, que se cruzaram e se comunicaram nos dois sentidos, por comungarem de 

ambições próximas e angústias comuns. Não terá sido por acaso que as analogias e as 

metáforas da pintura foram tão comuns nos textos de filosofia de Descartes, de Arnauld e 

Nicole ou de Pascal – não só em sede epistemológica, mas também moral e metafísica – ou 

que tantas vezes a pintura da época reflectiu problemas e questões filosóficas. Não significa 

que esse século tenha sido exclusivo quanto a essa relação íntima entre filosofia e pintura, 

mas que, de facto, foi aí particularmente evidente na medida em que a questão da própria 

representação, da possibilidade de representar e conhecer o mundo, da legitimidade e verdade 

da representação relativamente ao mundo exterior foi presença persistente em muitos 

pensadores e artistas. Para além disso a interrogação sobre o próprio problema da 

representação pictórica revela outros aspectos da mera questão da representação em sede 

epistemológica e metafísica378 que permitem por isso uma compreensão mais alargada. 

 É por isso que passaremos agora a interrogarmo-nos sobre a expressão do paradigma 

representativo na pintura da época e no sentido e alcance da questão da representação 

pictórica. 

                                                
377 Veja-se, por exemplo, em Platão, nos diálogos Crátilo, 424d-425ª, Sofista, 266c, Timeu, 26c ou Teeteto, 208e 
e em Wittgenstein, no Tractatus Logico-Philosophicus, 2.12 e ss. e 2.2 e ss. (não exactamente a analogia com a 
pintura mas da proposição lógica com a imagem pictórica) ou nas Investigações Filosóficas, §§ 295, 401 e 518 
da 1ª parte ou vi, xi e xii da 2ª parte (na 2ª edição, Blackwell, 1958). 
378 Incluímos nesta sede epistemológica e metafísica não apenas a questão do cepticismo (gnoseológico) e do 
niilismo (ontológico) como aquelas questões que contemporaneamente se incluem na filosofia da mente, mas 
que evidentemente não constituíam nenhum disciplina separada nos estudos filosóficos do século XVII. 
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Secção 1.  

Sistema clássico da Representação pictórica 

 

 Quando na secção 2 do capítulo 1, analisámos a “teoria do signo” na Lógica de Port-

Royal, encontrámos a seguinte afirmação: 

 

“…quando olhamos um certo objecto apenas enquanto representa um outro, a ideia 

que dele temos é uma ideia de signo; (...) É assim que normalmente olhamos para os 

mapas & para os quadros.” (Cap. IV) 

 

Segundo ela, conclui-se rapidamente que os quadros são signos, na medida [“apenas”] em que 

olhamos “normalmente” para eles como objectos que representam outros objectos. Nesse 

sentido, aliás, os quadros são coisas-signo, tal como outras coisas que representam coisas 

diferentes de si, sejam os mapas ou os espelhos (referidos no mesmo cap. IV da Lógica), mas 

também – acrescentamos nós – as gravuras, as estátuas, as pautas de música, as cartas de 

tarot, os livros de histórias, as peças de teatro, de entre muitos outros exemplos que 

poderíamos elencar. Recordamo-nos também que a Lógica distinguia signos naturais – os que 

«não dependem da fantasia dos homens» - dos signos de instituição – que requerem uma 

convenção (a maior parte das vezes tácita) que permita a sua interpretação. E no capítulo XIV 

da 2ª parte, acrescentavam algo à explicação desta distinção, dizendo que os signos naturais 

têm uma ligação visível com as coisas que representam, de tal modo que ao olharmos para um 

retrato de César, dizemos, «sem preparação e sem hesitar», que é César, como quando 

olhamos para um mapa de Itália dizemos que é Itália!379 Ora, se reflectirmos com cuidado 

sobre o que aqui é dito, podemos questionar-nos sobre o rigor desta distinção, pois o facto de 

haver uma relação “natural” visível entre a coisa que representa e a coisa representada 

(figurada) não impede que haja um certo grau de convencionalidade ou, pelo menos, de 

cultura visual, que nos permita interpretá-la correctamente. Será que sem um mínimo de 

educação poderíamos olhar para um mapa e ali reconhecer a representação de um território, 

ainda que não soubéssemos de que território se tratasse? E mesmo quando olhamos para um 

retrato, uma paisagem ou um quadro de história, não será que necessitamos pelo menos de 

uma formação prévia, uma educação perceptiva que nos permita ali ver a pessoa retratada, o 

                                                
379 Cf. Arnauld & Nicole, op. cit., p. 156: «Et ainsi l’on dira sans préparation & sans façon d’un portrait de 
Cesar, que c’est Cesar ; & d’une carte d’Italie, que c’est l’Italie.» 
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conjunto de árvores, montanhas ou casas que se organizam no espaço do quadro ou as acções 

que desempenham as figuras da história representada? E, contudo, penso que estaremos 

prontos a conceder que, com maior “naturalidade”, reconhecemos numa superfície manchada 

de cores o desenho do rosto dos nossos pais quando olhamos para um retrato deles pintado 

numa tela, do que conseguimos assobiar uma melodia ao olhar para uma pauta que contenha a 

sua notação musical. Pelo que deverá haver algo de “natural”, isto é, algo que se prende com a 

nossa experiência perceptiva de uma imagem, para nela reconhecermos quase 

espontaneamente a figura ou figuras nela representadas. Mas, por outro lado, essa experiência 

também não parece dispensar a “fantasia dos homens”, na medida em que o que os olhos 

objectivamente vêem na superfície de uma tela ou ecrã são os meros efeitos coloridos da 

mistura de substâncias químicas ou da projecção luminosa de outras imagens transformadas 

por lentes ou outros dispositivos tecnológicos. Para além disso, muitas das vezes, as figuras 

reconhecidas numa representação pictórica não parecem corresponder (assemelhar-se) a nada 

que exista fora dela – no que poderíamos chamar “mundo real”. Nesse caso, como e porque 

poderemos ainda falar de representação? Verificamos, pois, que há uma série de problemas 

que a distinção de Port-Royal não resolve, antes pelo contrário, parece acrescentar novos 

problemas. Porém, alguns desses problemas talvez possam ajudar a colocar as questões que 

importam para se compreender o sentido e o alcance da expressão “representação pictórica”. 

Devemos esclarecer, no entanto, que quando consideramos, neste capítulo, a 

representação pictórica, temos em mente um tipo de representação específica, que é próprio 

das imagens de pintura. Poremos de lado outros modos de representação visual – assumindo 

que a pintura o é -, mas teremos de tentar estabelecer a sua especificidade. Perguntar-se-á: 

como é que a pintura representa? O que significa a pintura representar? O que a distingue de 

outras formas de representação? Será a pintura simplesmente representação? [O que faz de um 

quadro uma pintura?] Partiremos para esta reflexão do contexto teórico-prático do século 

XVII, pelo que nos socorreremos, por um lado, de alguns textos – tratados, conferências ou 

correspondência – escritos pelos próprios pintores da época, por outro, daquilo que para o que 

nos interessa será ainda mais interessante e revelador, os próprios quadros que na época foram 

produzidos, os quais, apesar de não falarem, dirão talvez mais sobre o que é a pintura do que 

os textos dos seus autores. Mas, como não poderia deixar de ser, fazemos uma reflexão no 

século XXI e por isso não deixaremos de discutir o problema nos seus aspectos pertinentes 

para a nossa realidade hodierna nem de discutir, numa perspectiva crítica, algumas soluções 

filosóficas contemporâneas para estes problemas da representação pictórica. De outro modo, 
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não faria sentido, já que o propósito desta investigação não é fazer uma mera história das 

ideias. 

Comecemos com as palavras de um pintor. 

 

A pintura é uma imitação… 

 

Numa carta escrita pelo pintor francês Nicolas Poussin a um outro pintor, Roland 

Fréart de Chambray, em 1 de Março de 1665380, encontramos a seguinte definição de pintura: 

 

“Definição 

É uma imitação feita com linhas e cores, em qualquer superfície, de tudo aquilo que se 

vê debaixo do sol, o seu fim é a deleitação.”381 

 

Tal definição, simples e concisa, podia encontrar-se por diferentes palavras ou palavras 

semelhantes em muitos tratados da época382, ecoando, aliás, já as dos tratados do século XVI 

e até do anterior. Mas é evidente que o atributo principal da pintura que sobressai nestas 

definições é a “imitação”. Este termo, porém, entendido, tantas vezes, de maneira simplista e 

carregada de preconceito, esconde uma complexidade semântica, entretecida ao longo de 

séculos e cheia de desvios, equívocos, sobreposições e contaminações que foram sendo 

perpetuados por sucessivas interpretações e diferentes usos. Pelo menos, desde o 

Renascimento, ele foi – neste âmbito da teoria da pintura – permutado com outros termos e 

                                                
380 Nicolas Poussin (1594-1665) escreveu esta carta no seu último ano de vida para responder ao envio do livro 
de Roland Fréart de Chambray, Idée de la perfection de la peinture (1662) [publicado no ano da primeira edição 
da Lógica de Port-Royal], pelo irmão deste e patrono de Poussin, Paul Fréart de Chantelou, três anos antes. A 
data desta carta é 1 de Março de 1665 nas edições das cartas de Poussin de Anthony Blunt [Poussin, Nicolas, 
Lettres et propos sur l'art, textes réunis et présentés par Anthony Blunt ; avant-propos de Jacques Thuillier. 
Réflexion sur Poussin / par Arikha, Ed. Hermann, Paris, 1989.] e de Pierre Colombier [Poussin, N. Lettres de 
Poussin, publiées avec une introduction par Pierre du Colombier, A la Cité des Livres, Paris, 1929.], mas na 
edição de Quatremère de Quincy de 1824, a data é 7 de Março de 1665 [Poussin, N. Collection de lettres de 
Nicolas Poussin, Publ. par les soins de Quatremère de Quincy, d'après Quérard, ed. F. Didot,Paris, 1824.]. 
Para a tradução completa desta carta de Poussin ao Sr. de Chambray, veja-se a o anexo T3.IV. 
381 « DÉFINITION / C’est une imitation faite avec lignes et couleurs en quelque superficie de tout ce qui se voit 
dessous le soleil, sa fin est la délectation.», cf. Poussin, N. Lettres et propos sur l’art, op. cit., p. 174. 
382 O próprio Poussin diz nessa carta inspirar-se no que aprendeu com Franciscus Junius (1591-1677), autor do 
De Pictura Veterum (1637), o tratado sobre pintura que gozava de maior reputação na Roma de meados do 
século XVII, onde vivia Poussin. Nesse tratado, Junius refere uma série de ideias de pintura desde a Antiguidade 
Clássica, sempre insistindo na noção de imitatio ou µίµησις [da natureza]. 
Francisco Pacheco (1564-1644), o pintor espanhol que terá sido o primeiro mestre de Velásquez, escreveu 
também um tratado de pintura, Arte de la pintura, su antigüedad y su grandeza, publicado postumamente em 
1649 e, no capítulo 1º do seu Livro I, encontramos a seguinte definição: «Pintura es Arte que enseña a imitar 
con lineas, Y colores. Esta es la difinicion.», Cf. Pacheco, F. Arte de la pintura, su antigüedad y su grandeza, 
Ed. Simon Faxardo, Sevilla, 1649, p. 2. 



154 
 

traduzido da sua dupla origem greco-latina, µίµησις e imitatio, para diferentes palavras nas 

línguas vernáculas que anunciavam outros sentidos e novos usos. Leon Battista Alberti (1404-

1472) que escreveu o seu tratado seminal De Pictura, em 1435, e o traduziu, ele mesmo, no 

ano seguinte para italiano, Della Pittura, ora transpunha, por vezes, imitari para fingere e 

contraffare, ora o traduzia literalmente para imitare ou, interpretativamente, para ritrarre383; 

repraesentare foi também usado, noutras partes do tratado, no mesmo sentido de imitari e 

traduzido ora por ripresentare ora por imitare, na versão italiana384. Na sinonímia aparente 

destas palavras, escondem-se, porém, subtilmente, diferenças consideráveis que, ora podem 

significar a ideia de reprodução, por meio de linhas e cores, de uma realidade exterior à obra 

que a representa, que a imita ou que a retrata, e que pode ser reconhecida como um conteúdo 

representativo no quadro, pelos espectadores, ora podem implicar a invenção e criação de 

ficções sem paralelo na realidade objectiva, mas que de certa forma imitam princípios formais 

de ordem e congruência, semelhantes aos da natureza, ainda que, quiçá, mais perfeitos, por 

haver no génio do pintor uma centelha do espírito do Criador.  

Note-se, no entanto, que já nas suas fontes clássicas, os termos µίµησις e imitatio 

carregavam consigo ambiguidades e diferentes sentidos que prejudicaram muitas vezes a sua 

correcta interpretação pelos tratadistas385. Desde logo, a noção de µίµησις fora, em alguns 

textos antigos, aplicada não só às artes visuais ou às artes consideradas miméticas ou 

representativas em geral, mas, por vezes, também às τέχναι humanas em geral (por exemplo, 

na Física de Aristóteles)386. Para além disso, foi usada a noção em contextos que 

                                                
383 Cf. Alberti, Leon Battista, De Pictura/Della Pittura, I, 2 «Nam ea solum imitari studet pictor quae sub luce 
videantur / Solo studia il pittore fingere quello si vede.»; II, 31 «Et nosti quam sit impossibile aliquid pingendo 
recte imitari quod non perpetuo eandem pingenti faciem servet / e sai quanto sia impossibile bene contraffare 
cosa quale non continovo servi una medesima presenza.»; II, 49 «… quae undique oculos visentium perstringat, 
potius coloribus imitari enitar quam auro / però che nei colori imitando i razzi dell'oro sta più ammirazione e 
lode all'artefice.»; III, 58 «Vel si iuvat opera aliorum imitari, quod ea firmiorem quam viventes patientiam ad se 
ostendenda praestent / E se pure ti piace ritrarre opere d'altrui, perché elle più teco hanno pazienza che le cose 
vive…» 
384 Idem, ibidem, II, 30 «Nam cum pictura studeat res visas repraesentare / E dove la pittura studia ripresentare 
cose vedute…»; II, 49 «…quas claras et fulgidas repraesentare oportuerat, obscurae visentibus appareant / 
però che nei colori imitando i razzi dell'oro sta più ammirazione e lode all'artefice. E ancora veggiamo in una 
piana tavola alcune superficie ove sia l'oro, quando deono essere oscure risplendere». 
Se consultássemos o Trattato della Pittura (1509) ou os livros de notas sobre pintura de Leonardo da Vinci 
(1452-1519), encontraríamos o mesmo rol de termos quase sinónimos: imitare, rapresentare, figurare, ritrarre, 
significare, ou fingere. Cf. Halliwell, S. The Aesthetics of Mimesis: Ancient texts and Modern Problems, 
Princeton University Press, Princeton - Oxford, 2002, p. 348. 
385 Não sendo o nosso propósito fazer o levantamento destas dificuldades de interpretação dos textos gregos os 
quais são considerados, em muitos aspectos, fundadores desta tópica da mimesis, sobretudo os de Platão e 
Aristóteles, remetemo-nos ao trabalho ambicioso de Stephen Halliwell, op. cit. na nota anterior, que procurou 
fazer uma análise cuidada dos múltiplos sentidos e da fertilidade das concepções filosóficas da mimesis platónica 
e aristotélica, sobretudo nas partes I e II dessa obra. 
386 Não tanto devido a um carácter reprodutor (de semelhanças) mas no sentido em que nos seus procedimentos e 
no seu fazer as artes humanas em geral seguem padrões e implicam princípios (teleológicos e formais) de 
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ultrapassavam o mero âmbito das artes: metafísicos, epistemológicos, psicológicos, éticos, 

políticos, retóricos ou poéticos387; circunstância que nem sempre foi tida em consideração, 

promovendo uma série de novos equívocos e gerando algumas incompreensões – fenómeno 

que foi tanto mais difundido nos tratados de pintura quanto era o hábito retórico de se 

legitimar as suas asserções, citando a autoridade dos clássicos, cujo conhecimento derivava 

raramente de um contacto directo com as fontes, antes resultava de uma aprendizagem quase 

mnemónica de loci classici. Aliás, o próprio ideal da imitação neo-clássica – renascentista e 

pós-renascentista - implicava muitas vezes, também, a imitação das obras dos autores antigos 

como modelos clássicos de perfeição e beleza, acrescentando-se assim uma nova deriva 

semântica relativamente aos usos antigos da µίµησις. A doutrina da imitatio auctoris 

espelhava-se aliás em muitos tratados da época que valorizavam quase sempre a pintura e 

escultura mais antigas, sendo ainda defendida pelas suas virtudes pedagógicas, já que imitar 

os antigos fazia parte da boa formação de um artista388. 

Quando, pois, Poussin dizia que a pintura é uma «imitation», essa simples palavra 

transportava já consigo toda uma tradição que não pode perder-se de vista, pois que a leitura 

descontextualizada desta sua definição poderia levar a conclusões precipitadas. Não nos 

dispensaremos, contudo, de a ler e de a decompor, pois ela tem um carácter exemplar e é 

talvez a única que se pôde até hoje obter da própria mão do pintor francês389.  

 

Uma imitação de tudo aquilo que se vê debaixo do sol… 

 

Ela diz-nos, então, que é uma imitação «de tudo aquilo que se vê debaixo do sol». Ora 

tudo aquilo que se vê debaixo do sol é o mundo terrestre visível, tudo o que está sob o 

                                                                                                                                                   
actividade análogos aos da natureza. Cf., por exemplo, Aristóteles, Física, II, 2, 194a21-22: «εἰ δὲ ἡ τέχνη 
µιµεῖται τὴν φύσιν…» [Se também, por outro lado, a arte imita a natureza…]; II, 2, 199a11-14 «ἷον εἰ οἰκία 
τῶν φύσει γιγνοµένων ἦν, οὕτως ἂν ἐγίγνετο ὡς νῦν ὑπὸ τῆς τέχνης εἰ δὲ τὰ φύσει µὴ µόνον φύσει ἀλλὰ καὶ 
τέχνῃ γίγνοιτο…» [Se, portanto, uma casa, por exemplo, tivesse sido feita pela natureza, teria sido feita do 
mesmo modo como é feita pela arte; e se as coisas feitas pela natureza fossem feitas também pela arte, elas 
deviriam do mesmo modo que as da natureza…] 
387 Por ex, metafísicos (Platão, Timeu, 39d ou Platão, Crátilo, 423a), epistemológicos (Platão, Sofista, 267d), 
psicológicos (Platão, República, III, 395c), éticos (República, III, 394e), políticos (Leis, II, 667ε), retóricos 
(República, III, 393c) ou poéticos (Aristóteles, Poética, II, 7, 1448α). 
388 Cf. Weststeijn, Thijs, The Visible World – Samuel van Hoogstraten’s Art Theory and the Legitimation of 
Painting in Dutch Golden Age, transl. Beverley Jackson and Lynne Richards, Amsterdam University Press, 
2008, pp. 127-128. 
389 Giovanni Pietro Bellori (1613-1696), no seu Vite de' pittori, scultori e architecti moderni (1672), incluíu 
depois do capítulo sobre a vida de Nicolas Poussin, uma série de notas de Poussin sobre a Pintura [Osservationi 
di Nicolò Pussino sopra la Pittura], onde se inclui uma outra definição, mas não é sensato acreditar que se 
tratasse de texto autógrafo do pintor francês, ainda que seja fácil de admitir que respeitou o espírito do seu 
pensamento relativamente à sua teoria da pintura. 
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firmamento, as nuvens e o mar, as montanhas e os vales, os rios e os lagos, as árvores e os 

arbustos, os animais e os homens. A letra do texto aponta, portanto, também para uma outra 

determinação clássica da pintura, a imitação da natureza.  

Numa conferência dada a 9 de Janeiro de 1672, na Académie Royale de Peinture et de 

Sculpture, Jean-Baptiste Champaigne, dito Le Neveu - por ser sobrinho do bem mais famoso 

Philippe de Champaigne, um dos fundadores da Academia -, falava assim:  

 

“Não sei, Senhores, se podemos admitir que o pintor deva pretender um outro objecto 

senão o de imitar a bela e perfeita natureza. Deverá ele pretender algo de quimérico e 

invisível? É, porém, [mais que] sabido que a mais bela qualidade do pintor é a de ser o 

imitador da natureza perfeita, sendo-lhe impossível ir mais além.”390  

 

 À primeira vista, esta afirmação de Champaigne, Le Neveu, parece corroborar a 

definição de Poussin, ao tomar por garantido que a pintura é imitação da bela e perfeita 

natureza. E esta interpretação é reforçada ainda pelo facto de, mais à frente, na mesma 

conferência, o pintor insistir nesse sentido, dizendo “é, com efeito, o objectivo do pintor 

imitar a natureza e enganar os olhos”391, como se estivesse a assumir assim – juntamente com 

a intelligentsia académica ali reunida - que a arte de pintar é uma prática de ilusionismo 

visual, artifício de simulação do mundo visível, reflexo especular de “tudo aquilo que se vê 

debaixo do sol”. Sabemos, porém, que, não obstante a repetição constante deste tipo de 

afirmações e imagens392 por pintores e tratadistas da pintura, a concepção dominante entre os 

                                                
390« Je ne sais, Messieurs, si l'on peut croire que le peintre se doit proposer un autre objet que l'imitation de la 
belle et parfaite nature. Se doit-il proposer quelque chose de chimérique et d'invisible? Il est pourtant constant 
que la plus belle qualité du peintre est d'être l'imitateur de la parfaite nature, étant impossible à l'homme d'aller 
plus avant.», cf. Fontaine, André (ed.), Conférences Inédites de l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture, 
d’après les manuscripts des archives de l’École des Beaux-Arts, Coll. « Minerva », Albert Fontemoing, Paris, 
1903, p. 30. J-B Champaigne argumentava, em plena « querela do colorido », contra Blanchard que se havia 
pronunciado a 7 de Novembro de 1671 sobre o mérito da cor e ele próprio contra a opinião de Phillippe de 
Champaigne. 
391 «…c’est bien la fin du peintre d’imiter la nature et de tromper les yeux…», Cf. Fontaine, A., op. cit., p. 31. 
392 A metáfora da arte como espelho da natureza era tema recorrente não só dos tratados, como dos poemas e das 
obras de pintura. André Félibien, amigo de Poussin, arquitecto e cronista oficial do rei Luís XIV, redigiu uma 
volumosa obra de crítica e história da arte do seu tempo, os famosos Entretiens, publicados entre 1666 e 1688. 
No seu quarto volume incluiu um poema, Le Songe de Philomathe, onde faz o elogio da Pintura, num diálogo 
com a Poesia, e recorre à metáfora das ninfas das águas para exprimir a ideia do reflexo especular da natureza 
que a pintura é: «La Lumiere qui m'avoit vû peindre, voulut imiter ce que j'avois fait: elle déroba de mes 
couleurs pour s'en servir, & s'enfermant dans des lieux fort secrets, & où elle ne pouvoit entrer qu'avec peine, se 
plaisoit à copier ce que j'avois peint sur la terre. Mais il est difficile de voir les Ouvrages, si l'on ne se cache 
dans les mêmes endroits où elle se retire, pour la surprendre lorsqu'elle travaille. 
«Les Divinitez des eaux considerant aussi mes peintures avec plaisir, en ont voulu faire des copies; & elles y ont 
si bien réussi, que vous voyez avec quelle facilité elles sçavent faire un tableau en un moment. Les grands 
Fleuves même & les Torrens, quoique prompts & impetueux, tâchent souvent de les imiter, mais ils n'ont pas 
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artistas renascentistas e pós-renascentistas – e a fortiori entre os da Academia – promovia a 

arte a um grau elevado de intelectualidade e espiritualidade, pelo que não aceitariam reduzir a 

sua actividade a um trabalho de prestidigitação nem sequer a um procedimento artesanal de 

reprodução de uma exterioridade natural. Antes fariam todos os esforços para equiparar a sua 

arte a uma ciência filosófica ou arte liberal, como prova, por exemplo, a afirmação que há 

muito se atribui a Leonardo da Vinci de que a pintura seria “cosa mentale”393. E desde o 

Renascimento foi evidente esse movimento de legitimação da pintura, como demonstra a 

criação das academias de pintura nos séculos XVI e XVII (nomeadamente, esta Académie 

Royale de Peinture et de Sculpture de Paris, fundada em 1648, na esteira da Accademia di San 

Luca (1577), em Roma e da Accademia del Disegno (1571), em Florença)394. Pelo que a 

imitação da natureza de que falavam estes pintores não significava tanto a reprodução gráfica 

como a recriação das formas visíveis da natureza no que esta tem de belo e perfeito, 

adjectivos que frequentemente acompanhavam esta ideologia da imitação neo-clássica para 

sintetizar os princípios de ordem, proporção, harmonia, simetria, economia e decoro do ideal 

classicista395 e para enfatizar o valor espiritual e filosófico da arte de pintar396. O Poussin 

                                                                                                                                                   
assez de patience pour achever tout se qu'ils commencent. Il n'y a que les Nimphes des rivieres, des lacs & dès 
fontaines, dont l'humeur est plus douce & plus tranquille, qui ont pris un si grand plaisir dans cette occupation, 
qu'elles ne font autre chose que representer continuellement tout ce qui s'offre à elles. 
«Qu’il étoit vrai que les Nimphes des eaux tâchant d'imiter ce que j'avois peint, representoient bien ce qu'elles 
voyoient; qu'elles donnoient même du mouvement & de l'action aux choses inanimées; qu'il y avoit dans leurs 
peintures une vérité & une admirable union des couleurs; mais qu'elles étoient si capricieuses qu'on ne pouvoit 
bien voir leurs tableaux, parce qu'elles les representoient toûjours renversez le haut en bas. Qu'outre cela elles 
négligent, ou ne sçavent pas leur donner assez de force, ni faire un choix des plus belles choses, peignant 
indifferemment toutes sortes d'objects.» in Félibien, A. Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus 
excellents peintres anciens et modernes. Tome IV, Trévoux. Impr. de S.A.S., 1725, pp. 454-455. 
393 Confronte-se, a título de exemplo, Leonardo da Vinci, Trattato della Pittura, I, 27: «Se tu dirai: le scienze non 
meccaniche sono le mentali, io ti dirò che la pittura è mentale…» ; mas também, Idem, ibidem, I, 8 : «Se tu 
sprezzerai la pittura, la quale è sola imitatrice di tutte le opere evidenti di natura, per certo tu sprezzerai una 
sottile invenzione, la quale con filosofica e sottile speculazione considera tutte le qualità delle forme: mare, siti, 
piante, animali, erbe, fiori, le quali sono cinte di ombra e lume. E veramente questa è scienza e legittima figlia di 
natura, perché la pittura è partorita da essa natura…» 
394 Cf. Hauser, Arnold, The Social History of Art - Vol. 2 Rennaissance, Mannerism, Baroque, 3rd Ed., Taylor & 
Francis Routledge, 1999, p. 118: «The original purpose and spirit of the academies was a liberal one: they 
served as a means of emancipating the artist from the guild and of raising him above the level of the craftsman. 
The members of the academies were everywhere relieved sooner or later of the obligation of belonging to a guild 
and of keeping to the restrictions of the guild system. In Florence the members of the Accademia del Disegno 
enjoyed these privileges as early as 1571.» 
395 O sentido de « cosa mentale » de Leonardo apontava também já nesse sentido, o que podemos confirmar se 
retomarmos a citação do Trattato della Pittura, I, 27: «Se tu dirai: le scienze non meccaniche sono le mentali, io 
ti dirò che la pittura è mentale, e ch'ella, siccome la musica e la geometria considerano le proporzioni delle 
quantità continue, e l'aritmetica delle discontinue, questa considera tutte le quantità continue, e le qualità delle 
proporzioni d'ombre e lumi e distanze nella sua prospettiva.» 
396 De certo modo, foram ainda esse ideal neo-clássico e racionalista e essa exaltação da actividade intelectual e 
filosófica do pintor que estiveram presentes num famoso texto de Goethe, escrito depois do seu regresso de Itália 
e publicado na revista literária «Der Teutsche Merkur», em Fevereiro de 1789, sobre essa imitação da natureza, 
própria das artes em geral e da pintura em particular: «Se a arte conseguir, através da imitação da Natureza, 
através do esforço de constituição de uma linguagem universal, através do estudo exacto e aprofundado dos 
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confirmaria este sentido da imitação de “tudo aquilo que se vê debaixo do sol” no resto da 

carta que escrevera a Chambray.397  

Mas essa imitação não deixava de ser, por isso, uma representação da natureza e a 

natureza era, num certo sentido, ainda o seu modelo. O mesmo não é dizer, no entanto, que os 

objectos particulares da natureza fossem os referentes imediatos das figuras representadas nos 

quadros, como se estas fossem cópias ou duplos das coisas que se vêem debaixo do sol. Ainda 

que houvesse géneros de pintura no século XVII, que não o dos quadros de história – ou seja 

o género mais importante praticado por Poussin e pelos membros da Academia -, para os 

quais esta referência imediata parecia aplicar-se, nomeadamente, os retratos, as paisagens e as 

naturezas mortas. No retrato, havia evidentemente um modelo, o representado, que era o seu 

referente directo. Nele, a figura representada prestava-se ao jogo das semelhanças, que é o da 

comparação e do reconhecimento. Nas paisagens, também, ainda que não necessariamente, 

era possível reconhecer, pelo menos, alguns elementos de um espaço familiar, uma cascata, 

um rio, uma montanha, um cais ou um palácio. Nas naturezas mortas, o lugar por excelência 

da “simples imitação da natureza”, também era possível identificar os objectos concretos de 

um atelier de pintura, de uma cozinha ou de uma mesa posta. E, na verdade, até nos quadros 

de história era possível ver um rei, um herói, uma personagem bíblica ou a paisagem que 

servia de cenário ao episódio retratado, embora resida aí uma importante diferença, a saber, 

que essas figuras não só não faziam parte da experiência quotidiana como em muitos casos 

nem sequer da experiência possível dos espectadores, pelo que a liberdade de imaginação dos 

artistas era aí sempre consideravelmente maior. Num quadro de história, o espectador era, de 

modo mais evidente, convidado a entrar numa outra dimensão da mimesis que é a da ficção e 

da narrativa. Os modelos de um quadro de história eram as personagens, os eventos, as 

paixões e as próprias histórias, os dramas e os mitos. E, por isso, não seria adequado aí o 

critério das semelhanças, mas antes o das verosimilhanças, que convoca, apesar de tudo, ainda 

                                                                                                                                                   
objectos, chegar finalmente mesmo a conhecer com exactidão e cada vez com maior exactidão as propriedades 
das coisas e o seu modo de existir, se conseguir uma visão sinóptica da série das figuras e uma justaposição e 
imitação das suas diferentes formas características, então gera-se o Estilo, o grau supremo a que ela pode 
chegar; o grau em que se pode equiparar às tarefas humanas mais elevadas. (…) …o Estilo assenta sobre os 
alicerces mais profundos do conhecimento, sobre a essência das coisas, tanto quanto nos seja permitido 
conhecê-la em figuras visíveis e tangíveis.» in Goethe, A Metamorfose das Plantas, Tradução, introdução, notas 
e apêndices de Maria Filomena Molder, Estudos Gerais/Série Universitária/Clássicos de Filosofia, Imprensa 
Nacional – Casa da Moeda, Lisboa, 1993, p. 63. 
397 «Para que o pintor possa mostrar o seu espírito e a sua indústria, é preciso torná-la [à matéria da pintura] 
capaz de receber a forma mais excelente. É preciso começar pela disposição, depois pelo ornamento, o decoro, 
a beleza, a graça, a vivacidade, o costume, a verosimilhança e, em tudo, o [recto] juízo.» Cf. Poussin, Lettres et 
Propos sur l’Art, op. cit., p. 175 : «Pour donner lieu au peintre de montrer son esprit et industrie, il la faut 
prendre capable de recevoir la plus excellente forme. Il faut commencer par la disposition, puis par l’ornement, 
le décoré, la beauté, la grâce, la vivacité, le costume, la vraisemblance et le jugement partout.»  
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a imitação da natureza, no sentido em que a representação da “istoria” implica o 

conhecimento mais íntimo da natureza das coisas, dos seres e dos homens398. 

A acreditarmos em Giovanni Pietro Bellori, Poussin teria dado uma outra definição de 

pintura que aquele incluiu nas suas Vite de' pittori, scultori e architecti moderni , numa secção 

denominada «Observações de Nicolas Poussin sobre a Pintura»: “A pintura não é outra coisa 

senão a imitação das acções humanas, as quais são propriamente acções imitáveis; as outras 

não são de modo nenhum imitáveis por si mesmas, mas apenas por acidente e não como 

partes principais, mas como acessórias; e é deste modo que se podem imitar não somente as 

acções dos animais mas também todas as coisas naturais.”399 Esta definição, aparentemente 

decalcada da definição de poesia de Torquato Tasso – gesto que revela a simpatia de Poussin 

pelo princípio horaciano da Ut pictura poesis - deixa transparecer uma outra determinação da 

mimesis herdada da Poética de Aristóteles: a efabulação, isto é, a imitação de acções, de vida 

e não já de agentes, homens ou animais; é a própria trama das acções que é representada no 

quadro (é a versão pictórica da história, do µυθος ou, mais rigorosamente, da fábula)400. Mas, 

ainda assim, se trata da imitação da natureza, «de tudo aquilo que se vê debaixo do sol», 

porém, não tanto a imitação dos seus objectos particulares, dos entes, das montanhas, das 

árvores, dos animais ou dos homens, mas da trama que os liga e que dá o estofo da vida, a 

                                                
398 Foi Alberti quem valorizou a istoria como a característica mais importante de uma pintura e sobre ela disse o 
seguinte, no De Pittura, II, 41: «Poi moverà l'istoria l'animo quando gli uomini ivi dipinti molto porgeranno suo 
propio movimento d'animo. Interviene da natura, quale nulla più che lei si truova rapace di cose a sé simile, 
che piagniamo con chi piange, e ridiamo con chi ride, e doglianci con chi si duole.» [A “istoria” comoverá a 
alma do espectador quando cada homem ali pintado mostrar os movimentos da sua própria alma. Acontece na 
natureza que nenhuma outra coisa senão ela mesma é capaz de fazer coisas semelhantes a si mesma, por isso 
choramos com os que choram, rimos com os que riem e sofremos com os que sofrem.] 
399 «La pittura altro non è che l'imitatione dell'attioni humane, le quali propriamente sono attioni imitabili; 
l'altre non sono imitabili per se, ma per accidente, e non come parti principali, ma come accessorie, & in questa 
guisa si possono ancora imitare non solo l'attioni delle bestie, ma tutte le cose naturali.» Cf. Bellori, G. P., Vite 
de' pittori, scultori e architecti moderni, Mascardi, Roma, 1672, p. 460. Segundo Bellori, Poussin teria mesmo 
projectado em vida escrever um livro sobre pintura e o manuscrito com estas notas escritas «à maneira de 
Leonardo da Vinci», às quais ele teria tido acesso, encontrar-se-ia na época na biblioteca do cardeal Camillo 
Massimi, porém, ter-se-iam perdido e não há hoje outro registo desse manuscrito. Mas segundo crê Anthony 
Blunt, que as reeditou na edição que fez da correspondência de Poussin, estas notas, a terem de facto existido, 
seriam apenas anotações de leituras feitas pelo pintor de tratados de pintura e obras sobre teoria literária, por 
vezes meros decalques do que ali lia. No caso desta definição, Blunt identificou esta frase no Discorsi del poema 
eroico de Torquato Tasso, à qual Poussin teria apenas trocado o termo poesia pelo de pittura. Cf. as notas de 
Anthony Blunt em Poussin, Lettres et Propos sur l’Art, op. cit., pp. 179 e 180. Acerca das notas sobre pintura de 
Poussin, veja-se ainda Blunt, Anthony, “Poussin’s Notes on Painting”, in Journal of the Warburg Institute, Vol. 
1, Nº 4 (April, 1938), pp. 344-351. 
400 Veja-se o que diz Aristóteles a propósito do sentido da imitação na tragédia, a qual é, de certo modo, 
transposta pela teoria pós-renascentista, para a poesia em geral, e para esta “poesia muda”, que é a pintura, em 
particular: «… o elemento mais importante é a trama dos factos, pois a tragédia não é imitação de homens, mas 
de acções, de vida, de felicidade [e infelicidade; mas, felicidade] ou infelicidade reside na acção, e a própria 
finalidade da vida é uma acção, não uma qualidade. (1450a16-19)», Cf. Aristóteles, Poética, tradução, prefácio, 
introdução, comentário e apêndices de Eudoro de Sousa, Estudos Gerais / Série Universitária – Clássicos de 
Filosofia, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1994, p. 111. 
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imitação de todos os agentes em acção. Por outro lado, também não é a imitação da acção 

histórica, como se o quadro fosse o mero registo de um momento captado numa imagem, mas 

a imitação poética da trama dos factos, a história efabulada por um (re-)criador da natureza. 

  

Uma imitação feita com linhas e cores, em qualquer superfície… 

 

 A pintura (tradicionalmente) tem, no entanto, uma especificidade óbvia relativamente 

a outras artes poéticas e miméticas, ou seja, o facto de ela consistir numa imitação gráfica e 

cromática fixada numa qualquer superfície e, portanto, ser - pelo menos, aparentemente401 - 

bidimensional. A importância da referência a “linhas e cores” na época de Poussin deve-se 

evidentemente à concepção tradicional da pintura como sendo composta de desenho e de 

colorido402, os elementos mais básicos de uma ontologia (académica) primária - forma e 

matéria - da imagem pictórica. Porém, deve notar-se que o desenho e a cor não serão os 

atributos definitivos na distinção da pintura em relação a outras artes visuais como por 

exemplo a escultura ou a arquitectura. O desenho é também um elemento constituinte de uma 

escultura ou de uma obra arquitectónica, o qual se revela nas figuras, mais concretas ou mais 

abstractas, que são explicitamente esculpidas nos materiais (mármore, bronze, madeira, etc.) 

ou que se revelam implicitamente na construção por junção, aplicação, justaposição ou 

encaixe dos blocos de matéria (colunas, vigas, paredes, tectos, etc.). E, por isso, o desenho é, 

precisamente, o elemento formal nestas artes (tal como o seria ainda na dança, por exemplo, 

considerada sob o seu aspecto visual). Mas também a cor, seja a cor dos materiais – que pode 

ter um significado intencional ou ser apenas uma circunstância das qualidades da matéria – 

seja a cor (de tintas) aplicada à superfície desses materiais, é um elemento visível e muitas 

vezes significativo de uma escultura, não obstante o ideal neo-clássico ter ignorado que as 

esculturas antigas eram pintadas e por isso ter promovido a escultura “branca”, em detrimento 

da policromada (esta aliás muito popular no maneirismo e barroco ibéricos). Parece ser por 

isso fundamental a inclusão dessa outra determinação na definição de pintura que é o facto de 

ser uma imitação gráfica e cromática fixada403 numa qualquer superfície.  

                                                
401 A imagem apenas será efectivamente bidimensional se estiver fora da concretude do espaço e do tempo, se se 
considerar a imagem uma abstracção, ou uma virtualidade, situada algures entre o conjunto de linhas e cores 
fixadas na superfície e a sua percepção.  
402 Aliás, umas das polémicas que mais ocupou as discussões seiscentistas sobre pintura – desde logo, na 
Academia francesa já referida – foi precisamente a querela do colorido que opunha os que achavam que o 
desenho era o elemento mais importante e definitivo da pintura e os partidários da cor.  
403 Não interessa, por agora, se a imagem se mantém fixa, pois sabemos bem que a passagem do tempo contribui 
para a sua transformação, através da erosão e modificação química dos pigmentos usados e dos materiais dos 
suportes. Pelo menos a sua vocação é de uma relativa perenidade, na medida em que faz parte das técnicas do 
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 Porém, neste ponto começam novos problemas de definição. Desde logo, o da própria 

superfície, cuja ontologia poucas vezes foi tratada pelos filósofos404, mas que cedo preocupou 

os primeiros mestres da pintura em perspectiva, como, por exemplo, Leonardo da Vinci, que 

nos seus Livros de Notas articulou algumas considerações sobre o tópico: 

 

“1. A superfície é o limite de um corpo. 2. O limite do corpo não é parte desse corpo. 

3. Aquilo que não é parte de nenhum corpo não é coisa nenhuma. 4. E aquilo que não 

é coisa nenhuma, não ocupa espaço. O limite de um corpo é onde começa outro 

corpo.405 

(…) Os limites de dois corpos confinantes são alternadamente a superfície de um e do 

outro, tal como a água com o ar.  

(…) O contacto do líquido com o sólido é uma superfície comum ao líquido e ao 

sólido. Do mesmo modo, o contacto entre um líquido mais pesado e um mais leve é 

uma superfície comum a ambos. [Mas] a superfície não é parte nem de um nem de 

outro – é apenas a sua fronteira comum.406” 

 
                                                                                                                                                   
artista dar-lhe o tratamento adequado para evitar que as cores se diluam, se evaporem e que a imagem se 
transforme. 
404 Evidentemente que, desde Euclides, os geómetras se preocuparam em definir a superfície, em termos 
geométricos, mas a superfície geométrica é um ente matemático cuja essência metafísica implica ainda outro tipo 
de problemas. Quanto às superfícies dos objectos concretos, no espaço e no tempo, não houve muitos filósofos 
que se ocupassem da questão. Aristóteles, no cap. XVII do livro Δ, da Metafísica, 1022ª, define Πέρας (termo, 
limite, fronteira) como a extremidade de cada coisa, o ponto a partir do qual nada mais há e aquém do qual tudo 
há. Uma superfície pode ser considerada, convenientemente, um termo ou um limite dos objectos; mas não se 
pode dizer por isso que Aristóteles se ocupou especificamente das superfícies, embora a sua intuição 
fundamental quanto ao limite tivesse tido mais tarde aplicações ao conceito de superfície. Existe, no entanto, 
uma referência explícita de Descartes às superfícies na Segunda Parte dos seus Princípios de Filosofia: «15. 
Comment la superficie qui enuironne vn corps peut estre prise pour son lieu extérieur. Ainsi nous ne distinguons 
jamais l'espace d'auec l'estenduë en longueur, largeur & profondeur; mais nous considerons quelquefois le lieu 
comme s'il estoit en la chose qui est placée, & quelquefois aussi comme s'il en estoit dehors. L'intérieur ne 
differe en aucune façon de l'espace ; mais nous prenons quelquefois l'extérieur, ou pour la superficie qui 
enuironne immédiatement la chose qui est placée (& il est à remarquer que, par la superficie, on ne doit 
entendre aucune partie du corps qui enuironne, mais seulement l'extrémité qui est entre le corps qui enuironne 
& celuy qui est enuironne, qui n'est rien qu'vn mode ou vne façon), ou bien pour la superficie en general, qui 
n'est point partie d'vn corps plustost que d'vn autre, & qui semble tous-jours la mesme, tant qu'elle est de mesme 
grandeur & de mesme figure.» in Œuvres de Descartes, op. cit, AT IX-ii, 71. Na ontologia contemporânea, 
sobretudo no âmbito daquilo a que se chama ontologia formal, houve uma nova atenção aos chamados 
“particulares dependentes”, como os buracos ou as superfícies e por isso encontramos, na senda dos estudos de 
Brentano sobre o contínuo e de Meinong sobre a ontologia dos objectos espaciais, textos de Roderick Chisholm 
e de Barry Smith dedicados às superfícies. A única obra que conhecemos exclusivamente dedicada às superfícies 
é de Avrum Stroll, Surfaces, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1988, através do qual tomámos 
conhecimento da existência de considerações teóricas sobre as superfícies por Leonardo da Vinci, cf. pp. 40 e ss. 
405 Recorremos à edição inglesa dos apontamentos de Leonardo Da Vinci, Notebooks, selecção Irma A. Richter, 
edição com uma introdução e notas de Thereza Wells e prefácio de Martin Kemp, Oxford World’s Classics, 
Oxford University Press, New York, 2008 [1ª edição 1952], 4ª parte (dedicada às Artes), I, 2. Este excerto é 
retirado do Codex Arundel, guardado na British Library em Londres, folhas 131v. 
406 Idem, ibidem, 4ª parte, I, 2, Codex Arundel, folhas 132r e 159. 
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 A superfície parece ser, então, para Leonardo, apenas uma fronteira entre dois corpos, 

um contacto entre dois particulares mas que em si “não é coisa nenhuma”. Pensada assim a 

superfície parece ser uma entidade abstracta, não muito diferente dos entes matemáticos. E 

com efeito, nestes Livros de Notas, Leonardo – que fala de pontos, linhas e planos407, a este 

propósito - parece querer fundar geometricamente os seus preceitos sobre a arte de pintar em 

perspectiva e por isso não é surpresa nenhuma que as suas considerações sobre as superfícies 

sejam ainda devedoras de uma tradição perspectivista, entre geometria e óptica. No entanto, 

Da Vinci fala também em corpos, em líquidos, em água e ar, o que coloca a sua reflexão já no 

âmbito do mundo material e não somente no das formas e relações geométricas, sendo 

verdade, contudo, que as superfícies também não são nem corpos nem partes de corpos e nem 

são constituídas por nenhum dos elementos – fogo, ar, água ou terra -, ainda que existam entre 

eles, na exacta medida em que são as suas fronteiras. A sua existência não é, então autónoma, 

antes depende de uma relação de fronteira, de limite dos corpos. Daí resulta, portanto, que 

nem todas as superfícies sobre as quais se pinta sejam iguais, pois evidentemente dependem 

das características dos corpos que delimitam. E todos os materiais que constituem, tanto os 

suportes – os que constituem as telas, os painéis de retábulos, os muros e os tectos de igrejas -, 

como as tintas que os cobrem – óleos, têmperas, esmaltes, resinas – têm as suas 

especificidades, os seus acidentes e irregularidades.  

Mas a superfície pintada que constitui uma pintura tem ainda outras idiossincrasias. 

Pois numa superfície pictórica não se vêem apenas os acidentes e as qualidades físicas dos 

suportes e das substâncias cromáticas que os cobrem total ou parcialmente, mas vêem-se 

também as tais «linhas e cores» de que falava Poussin, as quais imitam tudo aquilo que se vê 

debaixo do sol. Aliás, se na pintura moderna e contemporânea se tentou muitas vezes 

opacificar a pintura, revelando a materialidade que constitui a superfície de um quadro, na 

pintura clássica da época de Poussin havia precisamente a preocupação contrária, a de tornar 

invisível essa materialidade e assim tornar essa superfície tão transparente quanto possível, de 

modo a deixar ver através dela o mundo imitado que aí se representava. A superfície pictórica 

tem essa especificidade de deixar ver o que nela se representa, sendo, para além de um limite 

entre corpos, um limiar entre representante e representado. “Pois uma mesma coisa” – para 

retomar as palavras dos autores da Lógica de Port-Royal – “pode esconder enquanto coisa, 

                                                
407 «Um ponto é aquilo que não tem centro. Não tem largura, nem comprimento, nem profundidade. A linha é 
um comprimento formado pelo movimento de um ponto, e os seus extremos são pontos [também]. Não tem 
largura nem profundidade. A superfície é uma extensão feita pelo movimento transversal de uma linha, e as suas 
extremidades são linhas. (A superfície não tem profundidade)», Cf. Da Vinci, op. cit., 4ª parte, I, 2, Codex 
Arundel, folhas 160r. 
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aquilo que ela descobre enquanto signo”408. A superfície de pintura permite esse 

desdobramento, pois, consoante a nossa atenção perceptiva, tanto podemos ver nela os 

acidentes tridimensionais dos suportes e dos pigmentos, como os sinais e manchas que 

constituem nessa superfície uma imagem bidimensional. Esta virtualidade representativa da 

superfície pictórica convoca assim uma actividade da nossa percepção e não se satisfaz com 

uma mera passividade da sensação visual. Somos nós, os espectadores, que temos a 

capacidade de ver nas superfícies pintadas as imagens dos objectos do mundo exterior ali 

representados409, na medida em que podemos aí reconhecer aquilo que conhecemos já do 

mundo. Mas é também possível que aí vejamos coisas nunca antes vistas, porque as “marcas” 

pictóricas inscritas na superfície do quadro estimulam a nossa imaginação, a nossa capacidade 

ficcional, criando, com elas (com essa “marcas” pictóricas), a possibilidade de nela 

concebermos fantasias, quimeras e utopias. O simples facto de vermos coisas em 

profundidade, resulta da capacidade de criar perceptivamente um espaço virtual de 

representação que nos faz mergulhar visualmente dentro da superfície do quadro. A 

superfície, enquanto tal, pode pois ser, como dizem alguns, um “particular dependente”, mas 

enquanto superfície pintada é um limiar entre dois mundos, o mundo exterior e o mundo em 

representação. 

 

* 

 

Analisada e comentada a definição de Nicolas Poussin, reafirmamos o seu carácter 

exemplar. Definições como esta poderiam ser encontradas, com estas ou outras palavras, 

privilegiando um ou outro aspecto, em muito tratados da época, a qual para este efeito 

poderemos fazer recuar à das teorias do Renascimento e dos tratados de pintura desde o 

século XVI, os quais foram contribuindo para a promoção académica da prática da pintura e a 
                                                
408 Cf. Arnauld & Nicole, op. cit., p. 54: «Car la même chose pouvant être en même-temps & chose & signe, peut 
cacher comme chose, ce qu’elle découvre comme signe.» 
409 O filósofo inglês Richard Wollheim (1923-2003) chamou a esta capacidade perceptiva, “ver-em” (seeing-in), 
ou seja, a capacidade de ver numa superfície certas coisas (representadas). Wollheim chama, também, a atenção 
para o facto de, ao olharmos para uma superfície “marcada”, vermos as marcas nessa superfície ao mesmo tempo 
que vemos algo além ou aquém da superfície (as imagens das coisas representadas). A esta dupla experiência 
perceptiva, ele chama “twofoldness”. Cf., por exemplo, Wollheim, Richard, “On Pictorial Representation”, in 
The Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 56, nº3, (Summer, 1998), pp. 217-226: «What is distinctive of 
seeing-in, and thus of my theory of representation, is the phenomenology of the experiences in which it manifests 
itself. Looking at a suitably marked surface, we are visually aware at once of the marked surface and of 
something in front of or behind something else. I call this feature of the phenomenology "twofoldness." 
Originally concerned to define my position in opposition to Gombrich's account, which postulates two 
alternating perceptions, Now canvas, Now nature, conceived of on the misleading analogy of Now duck, Now 
rabbit, I identified twofoldness with two simultaneous perceptions: one of the pictorial surface, the other of what 
it represents. (p. 221)» 
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sua elevação a arte liberal. A arte de Poussin foi consensualmente reconhecida pelo seu estilo 

clássico, influenciado pela sua prolongada estadia em Roma e caracterizado pela natureza 

idealizada da sua pintura, onde a importância do disegno – o “dessein” – se sobrepunha à do 

colorido e a inspiração poética - lírica, épica e trágica -  se sublimava figurativamente em telas 

tecidas de óleos e tintas, materializando assim o já referido símile horaciano, que herdara da 

sua educação humanista. Para Poussin, a pintura, forma muda da poesia410, deveria transmitir 

a virtude e a sabedoria à humanidade, tornando-as visíveis, nos seus quadros, onde encenava 

(imitava) pensamentos e acções exemplares, retirados dos textos bíblicos, das Éclogas de 

Virgílio, das crónicas da História de Roma de Tito Lívio ou dos poemas de Torquato Tasso411. 

Este ideal classicista não era partilhado por todos os pintores contemporâneos de Poussin, 

ainda que os loci classici que compunham as definições de pintura no século XVII se 

tivessem conservado mesmo nos tratadistas e pintores com tendências mais barrocas. Estas 

teorias conservadoras traíam, no entanto, por vezes práticas de pintura um pouco distintas, 

que privilegiavam posturas subtilmente diferentes perante a arte de pintar.  

De seguida, faremos uma breve comparação entre as opiniões do pintor francês, 

Nicolas Poussin, que reflectiria uma tradição meridional e classicista, e as do pintor holandês 

contemporâneo, Samuel van Hoogstraten, que escreveu um tratado de pintura, a sua 

Introdução à Alta Escola da Arte da Pintura (Inleyding tot de hooge schoole der 

schilderkonst)412, publicado em 1678, e que reflectiria uma prática de pintura setentrional. O 

mote para esse confronto será porém feito a partir de uma distinção feita pelo próprio Poussin 

entre duas formas de percepção e de representação. 

 

 

 

 

 

 

                                                
410 «… moy, qui fais profession des choses muettes.», dizia Poussin numa carta ao M. de Noyers de 20 de 
Fevereiro de 1639. Cf. Poussin, Collection de Lettres de Nicolas Poussin, [Documento electrónico] Ed cient. de 
Quatremère de Quincy, a partir de Quérard, F. Didot, Paris, 1824, dig. Bibliothèque Nationale de France, p. 13. 
411 Cf. a Reflexão sobre Poussin feita pelo historiador e artista Avigdor Arikha in Poussin, Lettres et Propos sur 
l’Art, op. cit., pp. 203 e ss.  
412 Limitados pelo nosso desconhecimento da língua neerlandesa e, sobretudo, da que era usada no século XVII, 
usaremos a recente tradução do historiador da arte e especialista de Samuel van Hoogstraten, Jan Blanc, do 
tratado para francês, aliás a primeira tradução integral jamais feita para outra língua: Samuel van Hoogstraten, 
Introduction à la Haute École de l’Art de Peinture (1678), trad., coment. e index por Jan Blanc, Travaux du 
Grand Siècle nº XXVII, Librairie Droz, Genève, 2006. Citaremos as páginas da tradução e, entre parêntesis 
rectos, as páginas da edição original. 
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Secção 2.  

Dois modos de ver e de pintar:  

o aspecto e o prospecto 

 

Que há duas maneiras de ver, segundo Poussin 

 

 Numa carta a Sublet de Noyers, hoje perdida mas felizmente relatada por André 

Félibien nos seus Entretiens413, o pintor Nicolas Poussin distingue dois modos de ver: 

 

 “É necessário saber, diz ele, que há duas maneiras de ver os objectos, uma vendo-os 

simplesmente, e a outra, considerando-os com atenção. Ver simplesmente não é outra 

coisa senão receber naturalmente no olho a forma e a aparência da coisa vista. Porém 

ver um objecto considerando-o [atentamente] é diferente da simples e natural recepção 

da forma no olho, [pois] procuramos com uma particular atenção a maneira de 

conhecer bem esse mesmo objecto: assim podemos dizer que o simples aspecto é uma 

operação natural, e que aquilo a que chamo Prospecto é uma operação da razão que 

depende de três coisas, a saber, do olho, do raio visual e da distância do olho ao 

objecto: e seria desejável que aqueles que se ocupam em dar a sua opinião fossem bem 

instruídos com este conhecimento.”414 (primeiro sublinhado nosso) 

 

Segundo Félibien, foi com esta distinção de princípio, “explicando qual a melhor maneira de 

ver as coisas para bem as julgar”415, que Poussin procurara justificar a Sublet de Noyers, 

superintendente dos edifícios reais, as suas escolhas e maneira de proceder nos trabalhos de 

decoração da Grande Galeria do Louvre, da qual tinha sido encarregue pelo rei de França, 

Louis XIII, em 1641. Esta distinção entre uma maneira de ver passiva e inocente e uma 
                                                
413 Esta carta chega-nos através da obra de André Félibien, Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus 
excellens peintres anciens et modernes, op. cit., tomo IV, pp. 40 e ss. 
414 « Il faut sçavoir, dit-il, qu’il y a deux manières de voir les objets, l’une en les voyant simplement, & l’autre en 
les considérant avec attention. Voir simplement n’est autre chose que recevoir naturellement dans l’oeil la forme 
& la ressemblance de la chose vûë. Mais voir un objet en le considérant, c’est qu’outre la simple et naturelle 
réception de la forme dans l’oeil, l’on cherche avec une application particulière le moyen de bien connoître ce 
même objet: ainsi on peut dire que le simple aspect est une operation naturelle, & que ce que je nomme Prospect 
est un office de raison qui depend de trios choses, savoir de l’oeil, du rayon visual, & de la distance de l’oeil à 
l’objet: & c’est de cette connoissance don’t il seroit à souhaiter que ceux qui se mêlent de donner leur jugement 
fussent bient instruits.» (primeiro sublinhado nosso), Cf. ibidem, pp. 43-44, mas também Poussin, Lettres et 
Propos sur l’Art, op. cit., p. 73. 
Para uma tradução “completa” desta carta relatada por Félibien, veja-se o anexo T3.III. 
415 « Après avoir ainsi remarqué ces manquements, et apporté les raisons qu’il avait eues de tout changer, il 
justifie sa conduite et ce qu’il a fait, en faisant comprendre de quelle sorte l«on doit regarder les choses pour en 
bien juger.», Cf. ibidem, p. 43. 
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maneira de ver activa e cheia de conhecimento, ou seja, entre uma visão natural e uma visão 

teórica, era já uma referência à tradição renascentista que havia descoberto a representação 

em perspectiva. Segundo as investigações de Françoise Siguret416, é mesmo muito provável 

que a distinção tivesse sido decalcada, directa ou indirectamente, do capítulo II, 

“Dell’occhio”, da primeira parte do tratado de Daniel Barbaro, Prattica della perspectiva 

(Veneza, 1569)417, ainda que Félibien nos diga que os conhecimentos de perspectiva de 

Poussin tivessem sido recebidos do padre teatino Matteo Zaccolini, pintor e teórico de 

perspectiva e de óptica, cujos estudos haviam sido sobretudo baseados nos escritos de 

Leonardo da Vinci, mas transmitindo ao pintor francês toda a tradição desde Alhazen até 

Alberti, passando por Witelo e Dürer. A fundamentação científica da prática de pintura 

através dos procedimentos geométricos e princípios ópticos da perspectiva legitimava-a como 

arte liberal e como “ofício de razão”, distinguindo aqueles artesãos que apenas copiavam 

passivamente a natureza vista dos artistas que sabiam observá-la com “particular atenção”, 

contemplá-la, aprendendo a conhecer as suas propriedades, e medir-lhe as distâncias em 

relação ao olho.  

 Não obstante o contexto da distinção feita por Poussin e a própria letra do texto que 

confirma o sentido da necessidade da ciência da perspectiva para bem julgar e ver as coisas, 

esse olhar teórico, “prospettivo”, sustentado pelo conhecimento geométrico, do pintor 

clássico, traduzia ainda outras qualidades da visão do artista, que justificavam a natureza 

intelectual do seu trabalho. O olhar do pintor deveria ser um olhar informado não apenas em 

relação às condições perceptivas daquilo que observa, mas um olhar sapiente em relação à 

essência e verdade das coisas que compõem a natureza e, sobretudo, a natureza humana. Por 

isso, era evidente que o conhecimento dos textos literários, mitológicos, bíblicos ou 

filosóficos deveria fazer parte da educação do artista, o qual lhe permitiria “inventar” o 

mundo nas suas telas ou frescos de uma maneira que reflectisse real e sublimemente as 

essências das coisas e a verdade das acções e emoções ali imitadas. Daí também a pintura de 

                                                
416 Que, aliás, neste ponto segue o artigo de Carl Goldstein, “The Meaning of Poussin’s Letter to De Noyer”, in 
The Burlington Magazine, Vol. 108, Nº758 (May, 1966), pp. 232-237+239, onde este autor credita um tal de Mr. 
Carter pela descoberta das semelhanças entre o texto de Poussin e o de Barbaro. 
417 Reproduzimos aqui a citação que Françoise Siguret faz desse tratado : «[Prospetto] : per questo nome non 
intendeno uno semplice vedere, ma uno avvertito, & considerato vedere. Percioche il semplice vedere non è 
altro, che naturalmente ricevere nella virtu del vedere la forma, & la simiglianza della cosa veduta. Ma lo 
avvertito, & considerato vedere, oltra il semplice, & naturale ricevimento della forma, ha la consideratione, & 
la investigatione del modo del vedere, & però il semplice aspetto è operatione di natura & il Prospetto è officio 
di ragione.», cf. Siguret, L’Oeil Surpris…, op. cit., p. 31. Esta obra poderia ter sido conhecida por Poussin numa 
estadia curta em Veneza ou poderia ter sido dada a conhecer pelos Mínimos do convento da Trinità dei Monti, 
em Roma, especialistas, como já vimos no capítulo II, das questões de óptica e perspectiva. Cf. ibidem, p. 32. 
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história ser considerada a mais alta expressão de pintura e a representação clássica ser 

essencialmente uma representação narrativa, um discurso pictórico, uma “poesia muda”. 

 Ao “condenar” essa visão natural e insciente da natureza, Poussin afastava a sua arte 

liberal do mero artifício mecânico, a acção criadora do pintor enquanto invenção de imagens 

idealizadas de uma actividade concebida como pura reprodução das impressões visuais, como 

“simples imitação”. Por isso, certamente, é que Félibien dizia a Pymandre, nos seus 

Entretiens: “M. Poussin nada podia suportar do Caravaggio e dizia que ele tinha vindo ao 

mundo para destruir a Pintura. Mas não devemos espantar-nos com a aversão que por ele 

nutria. Pois se o Poussin procurava a nobreza nos seus temas, o Caravaggio deixava-se levar 

pela verdade da natureza, tal como a via. Por isso eram eles tão opostos, um ao outro”.418 

Aliás a opinião contra Caravaggio era partilhada por outros pintores educados na tradição 

italiana da pintura idealizada e da representação narrativa. Um dos seus inimigos, o maneirista 

Baglione (1566-1643), confirmava, nas suas Vite de’ Pittori, Scultori, Architetti, que 

“(a)lguns pensam que o Caravaggio destruiu a arte de pintar: pois numerosos jovens artistas, 

que, seguindo o seu exemplo, foram levados a imitar uma cabeça ao vivo sem estudar sequer 

os fundamentos do desenho ou a profundidade da arte, contentam-se com as cores apenas; de 

onde se segue que são incapazes de juntar duas figuras ou de tecer uma qualquer história, 

visto que não compreendem a excelência de uma arte tão nobre”419. Com efeito, os quadros de 

Caravaggio parecem ter sido decalcados da natureza, tal é a vibrante presença das figuras 

humanas e animais, dos objectos e adereços que nele aparecem representados. Como se tudo 

estivesse ali mesmo, diante dos olhos do espectador, à espera de ser tocado. Efeito de trompe-

l’oeil. Dizia, ainda, Félibien de modo muito revelador sobre o modo como a pintura 

académica recebera os seus quadros: “Podeis notar uma verdade nas figuras & nas outras 

                                                
418 «M. Poussin, lui repartis-je, ne pouvoit rien souffrir du Caravage, & disoit qu'il étoit venu au monde pour 
détruire la Peinture. Mais il ne faut pas s’étonner de l'aversion qu'il avoit pour lui. Car si le Poussin cherchoit 
la noblesse dans ses sujets, le Caravage se laissoit emporter à la vérité du naturel tel qu'il voyoit: ainsi ils 
étoient bien opposez l'un à l'autre.», cf. A. Félibien, Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellens 
peintres anciens et modernes, op. cit., T. III, Conv. VI, p. 194. Conhecemos originalmente esta citação pelo 
extraordinário livro de Louis Marin, intitulado precisamente Détruire la Peinture, o qual foi construído a partir 
do confronto crítico-analítico entre os dois pintores e as suas atitudes perante a pintura, considerando duas das 
suas obras mais emblemáticas: Les Bergers d’Arcadie (1637-38) de Poussin, hoje exposta no Museu do Louvre, 
e o escudo apotropaico representando a cabeça de Medusa (1597), hoje nos Uffizi, em Florença. Cf. Louis 
Marin, Détruire la Peinture, Champs – Flammarion, Paris, 1997 [1ª edição : Éditions Galilée, 1977], pp. 11 e ss. 
A leitura deste livro foi, aliás, uma das leituras responsáveis pela génese de alguns dos problemas tratados nesta 
investigação. 
419 «Anzi presso alcuni si stima, aver'esso rovinata la pittura: poichè molti giovani ad esempio di lui si danno ad 
imitare una testa del naturale, e non istudiando ne' fondamenti del disegno, e della profondità dell'arte, 
solamente del colorido appagansi: onde non sauno mettere due figure insieme, nè tessere istoria veruna, per non 
comprendere la bontà di sì nobil'arte.»Cf. Giovanni Baglione, Le Vite de’ Pittori, Scultori, Architetti, ed 
Intagliatori dal Pontificato di Gregorio XII del 1572. fino a’ tempi de Papa Urbano VIII. nel 1642, Nápoles, 
1733, p. 131. 



168 
 

coisas que as acompanham, & pode mesmo dizer-se que a natureza não poderia ter sido mais 

bem copiada do que naquilo que ele pintou. Mas ele nunca formou ali quaisquer ideias por si 

mesmo. Ele tornou-se escravo dessa natureza, & não imitador das belas coisas. Ele apenas 

representou aquilo que lhe aparecia diante dos olhos, & conduziu-se com tão pouca faculdade 

de julgar que não escolheu o belo, nem fugiu àquilo que viu ser feio.”420 Segundo estas 

palavras parece que Caravaggio teria sucumbido ao fascínio da “visão natural”, da sensação 

passiva. Na verdade, porém, tudo não é senão efeito e ilusão desse chiaroscuro, que o pintor 

de Caravaggio dominou como ninguém, dessa relação artificial entre luz e sombra que parece 

dar relevo aos corpos e criar espaços dinâmicos no plano da representação. Mas também é o 

resultado das distorções voluntárias às leis da perspectiva, tornando o simulacro mais real do 

que os modelos copiados. Segundo dizem os especialistas Caravaggio pintava a partir do 

modelo vivo, “ao natural” - utilizando até gente colhida das ruas, de comerciantes a 

prostitutas -, mas uma análise próxima dos quadros revela distorções e manipulações da 

perspectiva que criam os efeitos dramáticos e de penetração do nosso próprio espaço de visão, 

como se estivessem a saltar para fora da tela.  

 

O impulso descritivo e a tradição narrativa 

 

 Seguindo a distinção feita por Poussin entre as maneiras de ver, seria tentador então 

dizer que Caravaggio privilegiara o aspetto em detrimento do prospetto, enquanto o próprio 

Poussin teria feito a escolha inversa. Mas também notamos que, ao manipular daquele modo 

as leis da perspectiva, precisamente as que constituem esse olhar teórico, Michelangelo 

revelou um domínio perverso dessas mesmas leis, numa atitude que é praticamente contra-

teórica, na medida em que se opôs à teoria sapiente e edificante para devolver 

“aparentemente” os efeitos pictóricos da percepção visual natural, como se fizesse um “elogio 

da aparência”421. Essa promoção da aparência do mundo visto na arte de pintar foi, aliás, um 

“defeito” atribuído, desde aquela época422 até aos dias de hoje, à pintura europeia setentrional, 

                                                
420 « Vous pouvez remarquer une verité dans les figures & les choses qui les accompagnent, & l'on peut dire que 
la nature ne peut mieux être copiée que dans tout ce qu'il a peint. Mais il ne s'est jamais formé aucunes idées de 
lui-même. Il s'est rendu esclave de cette nature, & non pas imitateur des belles choses. Il n'a representé que ce 
qui lui a paru devant les yeux, & s'est conduit avec si peu de jugement, qu'il n'a ni choisi le beau, ni fui ce qu'il a 
vù de laid.», Cf. Félibien, Entretiens…, op. cit., p. 192. 
421 Tomamos de empréstimo esta expressão a Louis Marin, com a qual nomeia um artigo “Éloge de 
l’apparence”, in De la Représentation, ed. Daniel Arasse, Alain Cantillon e outros, Hautes Études – 
Seuil/Gallimard, 1994, pp. 235-250, onde faz um comentário à proposta analítica de Svetlana Alpers. 
422 Já Francisco de Hollanda no século XVI fazia a distinção entre a pintura da Flandres e a da Itália: «Flemish 
painting… will… please the devout better than any painting of Italy. It will appeal to women, especially to the 
very old and the very young, and also to monks and nuns and to certain noblemen who have no sense of true 
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a qual se reviu, de certa maneira, na obra do Caravaggio (apesar deste ser um pintor italiano, 

mas subversivo e inovador em relação à sua própria tradição). Svetlana Alpers, na sua famosa 

obra dedicada à pintura holandesa do século XVII, chamou-lhe “The Art of Describing”, 

caracterizando assim como descritiva a arte da pintura neerlandesa, por oposição à arte 

narrativa e idealizada da pintura italiana. Evidentemente, esta distinção tem muitas excepções 

– na pintura meridional, poderíamos encontrar, para além do próprio Caravaggio, exemplos 

nas telas de Velásquez ou nas naturezas-mortas de Sanchez Cotán - e serve apenas como 

oposição tendencial entre duas maneiras de pintar contemporâneas no século XVII. Porém, 

também é verdade que o argumento bem urdido de S. Alpers, baseado em fontes exteriores à 

pintura, mostra como a tendência descritiva da pintura holandesa daquele século poderia ser 

explicada por razões relacionadas com as mudanças científicas, tecnológicas – às quais já 

aludimos no cap. II - e sociais, as quais promoveram uma transformação da cultura em geral, 

criando aquilo a que ela chama uma “cultura visual”423, onde se criou o clima propício à 

apreciação das qualidades sensíveis dos objectos representados e a uma curiosidade geral em 

relação ao mundo fenomenal. Com efeito, se é verdade que desde os primitivos flamengos se 

reconhece na pintura da tradição nórdica uma particular atenção ao detalhe dos objectos do 

mundo exterior ali representados, também o é que a partir de finais do século XVI e durante 

pelo menos todo o século XVII, a pintura flamenga e holandesa se dedicou, de maneira 

singificativa, a representar – S. Alpers diria a descrever – o mundo natural, com as suas 

inúmeras paisagens, o mundo humano quotidiano, na pintura de género e nos retratos 

(individuais e de grupo) e o mundo inanimado, nos stillevens ou naturezas mortas que ali se 

desenvolveram de modo especial, com o mais fino detalhe e mais rigorosa atenção às 

propriedades sensíveis de cada objecto. E esse impulso descritivo não aconteceu apenas no 

formato da pintura de cavalete, mas também nos inúmeros modos de ilustração impressa e nos 

desenhos, que enchiam páginas de publicações religiosas, pedagógicas, científicas, botânicas 

ou histórico-naturais e nos mapas, que descreviam o recorte topográfico e geográfico das 

Províncias Unidas e das suas principais cidades, Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Utrecht ou 

Leyden. Parece ter havido, de facto, naquele contexto histórico-geográfico, uma maneira de 

                                                                                                                                                   
harmony. In Flanders they paint with a view to external exactness or such things as may cheer you and of which 
you cannot speak ill, as for example saints and prophets. They paint stuffs and masonry, the green grass of the 
fields, the shadow of trees, and rivers and bridges, which they call landscapes, with many figures on this side 
and many figures on that. And all this, though it pleases some persons, is done without reason or art, without 
symmetry or proportion, without skilful choice or boldness and, finally, without substance or vigour.», citado por 
S. Alpers, in The Art of Describing…, op. cit., p. xxiii. 
423 Cf. S. Alpers, The Art of Describing…, op. cit., p. xxv. Veja-se, no mesmo sentido, o que diz Daniel Arasse, 
enfatizando a atenção neerlandesa ao detalhe da representação de todo o mundo visível, em Le Détail – Pour une 
histoire rapprochée de la peinture, Champs – Flammarion, Paris, 1996 [1º ed. 1992], pp. 185-189. 
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ver dominante e uma particular atenção ao aspecto das coisas que compunham o mundo 

exterior. 

 Mas não é menos verdade que continuaram a pintar-se quadros de história, quadros 

religiosos, alegóricos e mitológicos também na Flandres e nos Países Baixos em geral. 

Nenhuma história da arte da Idade do Ouro flamenga e holandesa poderia estar completa sem 

as referências a Pieter Paul Rubens (1577-1640) ou a Rembrandt (1606-1669). 

Evidentemente, a pintura de Rubens, grandemente inspirada pelos seus anos em Itália e 

Espanha e pelo contacto com a pintura italiana e espanhola, foi em boa parte encomendada 

pelo mecenato comprometido com a Contra-Reforma e o contexto político da Flandres da sua 

época fora dominado pela presença e influência da coroa espanhola. Pelo que se poderia dizer 

que seria um pintor de excepção, devido à sua referência meridional. Mas que suspeitas 

poderiam recair sobre Rembrandt, filho de um moleiro calvinista abastado424, educado na 

Universidade de Leyden e trabalhando durante toda a vida no Holanda reformada que o viu 

nascer? É preciso notar que apesar de serem proibidas as imagens nas igrejas calvinistas, a 

Igreja Reformada Holandesa não proibia a posse de imagens religiosas pelos seus fiéis, 

circunstância que permitiu que alguns quadros bíblicos de Rembrandt houvessem mesmo sido 

encomendados e comprados por protestantes. Em abono da verdade, contudo, deve dizer-se 

que os mestres de Rembrandt, Jacob van Swanenburg, em Leyden, e Pieter Lastman, em 

Amsterdão – este sendo mesmo um pintor católico - haviam viajado por Itália nos finais do 

século XVI, viagens que certamente teriam influenciado o gosto pela pintura narrativa e a 

prática da pintura de história, na qual eram exímios. Não obstante, porém, as circunstâncias 

concretas que explicam caso a caso a existência de quadros de história, religiosos ou profanos, 

na Holanda do século XVII, é um facto que essa pintura continuou a existir também na 

tradição nórdica, não podendo dizer-se que ela era absolutamente descritiva e não narrativa. 

Muitos dos princípios da pintura narrativa e idealizada continuaram a ser aplicados e 

ensinados nos Países Baixos, na Flandres, na Alemanha ou na Escandinávia e seria totalmente 

inadequado pensar que os ensinamentos da perspectiva fossem menos importantes nas escolas 

de pintura do Norte da Europa, onde, bem pelo contrário, se desenvolveu um conhecimento 

científico dessas leis e uma prática sofisticada da representação em perspectiva.  

                                                
424 Cf. Shelley Perlove and Larry Silver, Rembrandt’s Faith: Church and Temple in the Dutch Golden Age, The 
Pennsylvania State University Press, University Park, 2009, pp. 17-20. 
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 Um dos mestres nos segredos da perspectiva foi precisamente Samuel Dirksz van 

Hoogstraten (1627-1678)425, filho do pintor e ourives Dirk van Hoogstraten, oriundo de 

Dordrecht e discípulo de Rembrandt em Amsterdão. A fama que obteve ainda em vida mas 

também mais tarde deriva desse seu domínio da perspectiva, que demonstrou na construção 

da célebre caixa de perspectiva426, na realização de quadros de género representando cenas de 

interior, em perspectivas que percorrem corredores e várias divisões de uma casa 

simultaneamente427, ou ainda nas suas virtuosas naturezas mortas em trompe-l’oeil, 

representando porta-cartas de uma maneira ilusionista428, pervertendo as leis de perspectiva e 

desafiando a distinção clara entre a representação e o representado. O «olhar teórico» – 

informado pelo conhecimento da projecção em perspectiva - que este ecléctico pintor 

holandês demonstra nas suas pinturas parece-nos, no entanto, estar ao serviço de um outro 

tipo de pintura, diferente da pintura narrativa e idealizada de Poussin, onde as figuras pintadas 

são como que letras de um alfabeto pictórico para a construção de um discurso poético mudo, 

e mais próxima dessa tradição setentrional apostada no elogio do visível e da aparência do 

mundo exterior, embora não possa também excluir-se uma dimensão retórica que está ainda 

presente nas suas obras, de um modo a que aludiremos mais à frente. A importância de 

Hoogstraten prende-se também com o seu esforço teórico para legitimar uma certa prática da 

pintura e colmatar, através do seu tratado publicado em 1678 – ano da sua morte - um relativo 

vazio na teoria da arte holandesa do século XVII. 

 

O Inleyding 

 

 Apesar de ter havido vários tratados de pintura na Holanda daquele século, sendo, 

designadamente, a principal referência da teoria artística neerlandesa seiscentista o Het 

Schilder-boeck, de Karel van Mander, publicado logo em 1604, seguindo-se-lhe Franciscus 

Junius, com o seu De Pictura Veterum (1637), e Philips Angel com o seu Lof der schilder-

                                                
425 Depois da biografia que o seu próprio discípulo Arnold Houbraken escreveu em De groote schouburgh der 
Nederlantsche konstschilders en schilderessen (1718) – uma história dos grandes pintores holandeses, na senda 
de Karel van Mander e de Vasari -, algumas monografias foram dedicadas a este pintor e teórico da pintura 
holandês. Para uma breve biografia de Samuel van Hoogstraten, leia-se o primeiro capítulo da apresentação feita 
por Jan Blanc, tradutor do seu famoso mas pouco lido tratado Introdução à Alta Escola da Arte da Pintura. Cf. 
Hoogstraten, Introduction à la Haute École de l’Art de Peinture, op. cit., pp. 11-18. 
426 Trata-se do “Peepshow”, com a vista tridimensional pintada de um interior doméstico holandês e três 
alegorias, exposto hoje na National Gallery em Londres.  
427 Por exemplo, o “Corredor de Jaula Aberta”, exposto em Dyrham Park, Gloucestershire, Inglaterra ou o 
célebre quadro “Les Pantoufles”, hoje exposto no Museu do Louvre, em Paris. 
428 Uma das quais – “Trompe-l’oeil com caderno laranja” - foi possível ver recentemente (Fevereiro – Maio de 
2010) na exposição dedicada às naturezas mortas no Museu da Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa. 
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konst (Elogio da Arte da Pintura, 1642), nenhum deles, porém, foi muito para além da glosa 

dos tratados italianos e espanhóis sobre pintura, importando os seus princípios e 

recomendações ou limitando-se a fazer uma tradução das “vidas dos pintores” ao estilo de 

Vasari para o contexto nórdico429. O tratado de Samuel van Hoogstraten foi, pelo seu 

conteúdo, estilo e dimensão, uma obra teórica original e mais ambiciosa no que diz respeito à 

legitimação da prática propriamente holandesa de pintar, apesar dos seus lugares-comuns e 

das suas referências ocasionais aos pintores e aos teóricos da arte italianos, estratégia que 

servia não só a erudição como a procura de legitimação do seu próprio empreendimento 

teórico, por comparação com grandes nomes como os de Alberti ou Da Vinci, o qual 

pretendia colmatar a ausência de reflexão séria sobre a Pintura nos Países-Baixos. Aliás, as 

suas considerações e referências eclécticas, que ia buscar, não apenas aos tratados de pintura, 

mas a outros conhecimentos práticos e teóricos exteriores à pintura, pretendiam demonstrar a 

vocação intelectual universal do pintor que deveria conhecer, para além de todos os aspectos 

do seu ofício, um pouco de todo o mundo visível [e invisível] que procurava espelhar na sua 

arte de pintar430, tão digna quanto as outras artes liberais. Tendo em conta a prática 

profissional e quase artesanal de muitos pintores nas Províncias Unidas do século XVII, 

Hoogstraten sentia a necessidade de mostrar, tal como já haviam feito no resto da Europa, ao 

                                                
429 Thijs Westeijn, numa obra teórica recente dedicada a Samuel van Hoogstraten e ao seu tratado de pintura, vai 
neste sentido, comparando a teoria da arte em língua neerlandesa existente antes de Hogstraten com o seu 
tratado: «The best-known painting treatise in Dutch, Karel van Mander’s Schilder-boeck (Book on Painting), 
published in 1604, largely reflects views on sixteenth-century art. It was followed, in the seventeenth century, by 
Philips Angel’s oration in praise of painting (1642) and Willem Goeree’s writings on painting and 
draughtsmanship dating from 1668-1682. In comparison to all these texts, Samuel van Hoogstraten’s Inleyding 
tot de hooge schoole der schilderkonst; anders de zichtbaere werelt (Introduction to the Academy of Painting; or 
the Visible World, 1678) is more ambitious in terms of both theoretical scope and volume», in Westeijn, Thijs, 
The Visible World. Samuel van Hoogstraten's Art Theory and the Legitimation of Painting in the Dutch Golden 
Age, op. cit., p.15 e, também, pp. 44-46. 
430 No prefácio ao tratado, Samuel, dirigindo-se aos leitores e amantes da arte da pintura, diz: «Puisque personne 
n’a récemment voulu décrire l’ensemble de l’art de peinture, avec toutes ses parties (…), ce défaut en a entrainé 
un autre, bien plus grave: la plupart des homes ont fini par considérer que l’art de peinture n’était pour ainsi 
dire qu’un art ou un métier ordinaire. Conséquence : des milliers en sont venus à l’art, ou y ont été amenés, sans 
envisager ne serait-ce qu’une fois toutes les difficultés qu’il suppose, tout comme s’ils abordaient le métier de 
cordonnier, sans avoir seulement que cet art embrasse le monde visible dans son ensemble et qu’il n’y a guère 
d’art ou de science qu’un peintre ne doive ignorer. [p. xiv]», Cf. Hoogstraten, Introduction à la Haute École de 
l’Art de Peinture, op. cit., p. 69. E no livro III desse mesmo tratado, Samuel van Hoogstraten di-lo também 
claramente: «… Et il serait agréable et très approprié qu’un peintre habile ait également une connaissance 
experte de l’érudition, de la physique, de l’histoire (Historien), des inventions poétiques, de la géométrie et 
d’autres encore. En effet, quoique toutes ces connaissances ne soient pas capables de faire un peintre, elles 
répandront néanmoins sur lui une grâce mystérieuse et enrichiront son esprit de nombreuses et belles 
spéculations. [Liv.III, Cap.V, p.88]», in ibidem, p. 187. 
Na tese de Jan Blanc, dedicada à análise da teoria e da prática de pintura de Samuel van Hoogstraten, o autor diz: 
«L’ambition et la portée de l’Inleyding est universelle. Le peintre et théoricien hollandais entendait couvrir dans 
son ouvrage toutes les parties de son art et toutes les questions qu’un peintre ou un amateur de son temps 
pouvait se poser sur l’art de peinture.», in Blanc, Jan, Peindre et penser la peinture au XVIIe siècle: La théorie 
de l’art de Samuel van Hoogstraten, Peter Lang – Éditions scientifiques internationales, Berne, 2008, p. 13. 



173 
 

criar as Academias de Pintura, que a pintura não era uma mera arte mecânica mas uma arte do 

pensamento e da razão. Dito isto, deve notar-se também que apesar da intenção 

assumidamente teorética do tratado de Hoogstraten, ele pretende que esta Introdução seja de 

facto um manual de teor pedagógico com indicações práticas e úteis, tanto aos aprendizes 

como aos mestres que o queiram usar como guia para o seu ensino, onde se incluem todas as 

partes dessa actividade que é a «arte da pintura»431. 

 A estrutura do tratado é um pouco heterodoxa, mas reveladora da intenção do pintor 

holandês. Depois de uma parte introdutória incluindo um comentário do frontispício principal 

da obra, uma dedicatória, vários poemas de amigos seus na república das letras432 e o 

prefácio, Hoogstraten dividiu o tratado em nove livros dedicados, respectivamente, às nove 

musas das artes poéticas: Livro I, Euterpe, «A examinadora [de Redewikster]», um livro 

introdutório, focando a razão de ser do tratado e a necessidade de um ensino apropriado à arte 

de pintar, com recomendações metodológicas, com a sua definição de pintura e o lugar que aí 

ocupam a atenção, a percepção e o desenho; Livro II, Polímnia, «A oradora [de 

Rederijkster]», onde se estuda a fisionomia e a anatomia humanas, tão necessárias à arte da 

pintura; Livro III, Clio, «A historiadora [de Historyschrijfster]», com considerações sobre a 

pintura enquanto arte liberal, a teoria dos três graus desta arte, o lugar dos símbolos e a 

importância do conhecimento erudito daquilo que se pretende representar, da representação da 

história, das acções dos corpos e das paixões da alma; Livro IV, Erato, «A poetisa do amor 

[de Minnedichtster]», onde se dão indicações precisas e necessárias para a representação na 

pintura de história, dos cenários, dos lugares, das paisagens, segundo as estações do ano, dos 

interiores das casas, dos acessórios e vestuário adequados às personagens, dos animais e suas 

características; Livro V, Tália, «A jogadora de farsas [de Kluchispeelster]», livro em que se 

tecem considerações sobre os princípios de composição [ordening] do quadro, e as virtudes 

do equilíbrio, temperança e do belo efeito [welstand] nessa composição, mas também da 

importância das diversões e das viagens para o trabalho do pintor; Livro VI, Terpsicore, «A 

poetisa [de Poëtersse]», sobre as cores e o colorido, nas suas diversas aplicações, nos corpos, 

nas paisagens e em tudo o que as compõe, considerando-se ainda o valor da destreza manual 

[handeling] e da pincelada natural para a consistência [houding] do quadro; Livro VII, 

Melpomene, «A tragediógrafa (de Treurdichtster)», sobre as luzes, as sombras e o claro-

escuro, os seus graus, a perspectiva aérea e a utilidade da projecção das sombras em 

                                                
431 Veja-se Hoogstraten, Introduction à la Haute École de l’Art de Peinture, op. cit., pp. 70-72. 
432 O próprio Samuel van Hoogstraten era autor de poemas, novelas e algumas peças de teatro. Cf. Weststeijn, 
The Visible World…, op. cit., pp. 29-30 e 34-38. 
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perspectiva; Livro VIII, Calíope, «A poetisa épica (de Heldedichtster)», dedicado à beleza e 

aos princípios de economia, entendimento e equilíbrio do colorido, a distribuição das luzes e 

das sombras na composição e os exemplos de outros pintores, que dão oportunidade a 

Hoogstraten para tirar algumas conclusões sobre a ética do pintor; e, finalmente, Livro IX, 

Urânia, «A que leva aos céus (de Hemelbefster)», dedicado aos vários tipos de pintura e aos 

objectivos, finalidades e frutos da arte da pintura que o artista poderá esperar colher.  

Ciente de que muitos achariam estranha esta estrutura a partir das musas, tendo em 

conta que se trata de um tratado de pintura e não de poesia, Hoogstraten antecipa a crítica, 

defendendo-se com o mesmo símile horaciano (“Tal como os poetas, também os pintores 

sempre tiveram/ O poder de fazer livremente tudo aquilo que conhecem”433) que instruíra já 

Poussin e tantos outros teóricos da pintura, influenciados pela cultura humanista, com o 

argumento de que as Musas simbolizavam já há muito todas as espécies de pensamentos 

profundos, saberes e reflexões, e com a sua convicção de que a aplicação respectiva de cada 

uma destas filhas de Júpiter e Mnemosine a cada uma das partes específicas da arte da pintura 

era tão natural que pareciam ter sido criadas para elas434. Não obstante os esforços 

argumentativos de Hoogstraten, a verdade é que o patrocínio das musas parece um pouco 

forçado, enchendo por vezes o discurso retórico do teórico com demasiados arabescos e 

floreados que parecem mais promover as suas ambições poéticas do que preencher um 

propósito útil. Note-se, porém, que cada um dos livros se abre com um frontispício, concebido 

pelo pintor e gravado por ele ou pelos seus discípulos, em que explora alegoricamente os 

atributos de cada uma dessas musas e antecipa os conteúdos do livro, reforçando o papel 

heurístico da ilustração visual no desenvolvimento do tratado e revelando a importância de 

um pensamento feito através das imagens.  

 Mais revelador, contudo, é o título completo da obra, Introdução à Alta Escola da Arte 

da Pintura ou o Mundo Visível, dividido em nove classes, cada uma dirigida por uma das 

Musas, muito necessária para o ensino a todos aqueles que praticam esta arte nobre, livre e 

alta, àqueles que procuram aprendê-la com diligência ou àqueles que a amam um pouco, de 

                                                
433 «Comme les poètes, les peintres ont toujours eu/ Le pouvoir de faire librement tout ce qu’ils savent. (De 
Schilders hebben oyt de macht, als de Poëten/ Van vrylijk te bestaen, al't geene dat zy weeten.) [Liv. I, 
Introdução]», in S. Van Hoogstraten, Introduction..., op. cit., p. 77. 
434 «Mais il est possible que beaucoup d’entre vous trouvent étrange que je publie cet ouvrage en me servant du 
nom des neuf Muses (…) les Muses sont généralement considérées comme les maîtresses de la poésie et non 
comme celles des peintres. A cet argument, je répondrais que les Muses symbolisent depuis longtemps toutes 
sortes de pensées profondes, de savoirs et de réflexions, qu’il existe un lien fraternel qui unit l’art de peinture et 
la poésie (…) et, enfin, que les emplois respectifs de ces déesses sont si appropriés aux parties spécifiques de 
l’art de peinture qu’elles semblent n’avoir été faites que pour lui, comme toute personne intelligente le 
remarquera par la suite.», in ibidem, p. 80. 
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onde destacamos a disjunção no título principal ou o Mundo Visível435. Que o autor justifica 

logo no Livro I: “Dei a este livro o subtítulo de Mundo Visível porque a arte da pintura nos 

mostra tudo aquilo que é visível. Mas também o fiz porque dei o título de Mundo Invisível 

(Onzichtbaere Werelt) a uma outra obra minha que porventura divertirá muitas pessoas”436. 

Esse outro tratado nunca chegou a ser publicado, embora o seu discípulo Arnold Houbraken 

garantisse, na biografia que escreveu sobre o seu mestre, que possuía o manuscrito desse 

segundo volume na sua secretária e que planeava publicá-lo depois de acabar as suas 

biografias de pintores. Ninguém sabe hoje exactamente o conteúdo desse manuscrito do qual 

também não há rasto437. Apoiando-se em afirmações evasivas do próprio Hoogstraten no 

tratado, acreditam alguns que nesse Mundo Invisível – que representaria o mundus 

intelligibilis por oposição ao mundus sensibilis - ele trataria de temas mais propriamente 

filosóficos438. A sequência de uma obra filosófica a um livro teorético sobre pintura não seria 

inédita, pois havia tido já um precedente com a obra de Federico Zuccaro, L'Idea de' pittori 

scultori, et architetti, divisa in due libri (1607). E Hoogstraten, desde os seus tempos no 

atelier de Rembrandt em Amsterdão e depois em Dordrecht, integrando o grupo Develstein, 

estaria habituado a discussões filosóficas sobre questões éticas e morais, mas também sobre 

os desafios da “nova filosofia” cartesiana, como demonstra em várias passagens eruditas do 

Inleyding, pelo que não seria totalmente descabido ponderar essa hipótese de um tratado de 

carácter mais filosófico439. 

 

O Mundo Visível 

 

 Porém, já o tratado sobre o Mundo Visível, ao estudar uma arte liberal, de natureza 

evidentemente prática, mas com vocação especulativa – pelo menos a intenção do autor era 
                                                
435 «Inleyding tot de hooge schoole der schilderkonst anders de Zichtbaere Werelt».  
436 «J’ai donné à ce livre le sous-titre de Monde Visible parce que l’art de peinture nous montre tout ce qui est 
visible. Mais je l’ai également fait parce que j’ai intitulé Monde Invisible un autre de mes ouvrages qui en 
amusera peut-être beaucoup.», in Hoogstraten, op. cit., pp. 80-81. 
437 Cf. a introdução de Jan Blanc sobre a génese do Inleyding em Hoogstraten, op. cit., pp. 19 e ss. 
438 Thijs Weststeijn, que é desta opinião, apoia-se na seguinte referência de Hoogstraten, quando ele trata dos três 
graus da arte da pintura: «Lorsqu’ils traitent de l’âme, les philosophes disent qu’elle est de trois sortes ou que, 
dans son fonctionnement, on remarque trois sortes de degrés. (…) En effet, puisque les choses se présentent 
ainsi dans la nature (car nous réservons la possibilité de traiter sérieusement des choses invisibles dans notre 
Monde Invisible), nous voyons aussi que ces trois sortes de vies animent plus ou moins les choses qui les 
contiennent. [Liv. III, Cap. Iv, p. 86]», in ibidem, pp. 184-185. 
439 Weststeijn especula sobre o conteúdo filosófico desse Mundo Invisível, estabelecendo duas hipóteses: a de 
tratar de filosofia moral, influenciada pelas correntes neo-estóicas, muito em voga na Holanda do século XVII, 
onde reflectiria sobre as paixões humanas e sobre a doutrina, também muito popular nessa época, da vaidade das 
coisas mundanas; ou a de discutir a “nova filosofia”, oficialmente condenada por várias universidades 
holandesas, mas muito debatida nos círculos intelectuais não académicos. Cf. Weststeijn, op. cit., pp. 30-32 e 39 
e ss. 
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legitimá-la como tal -, assumia uma tendência indagadora e filosofante440. No capítulo iv do 

Livro I, numa secção dedicada ao que é a arte da pintura e ao que ela produz, Hoogstraten 

considerava claramente que: 

 

“A arte da pintura é uma ciência [wetenschap] que deve permitir representar 

[verbeelden] todas as ideias [ideen] ou todos os conceitos [denkbeelden] que o 

conjunto do mundo visível nos pode dar, e enganar o olho pelos contornos e pelas 

cores. […] 

Uma pintura perfeita é, com efeito, como que um espelho da natureza.” 441 

(sublinhado nosso) 

 

As ambições cognitivas e epistémicas da arte da pintura resultam, assim, evidentes destas 

palavras de Hoogstraten, pois ela permite conhecer todas as coisas visíveis, representando 

todas as ideias e conceitos (denkbeelden = imagens mentais) que o mundo visível nos pode 

dar. Mais do que uma arte, ela é uma ciência (wetenschap). Mas é precisamente pelo aspecto 

visível das coisas, pelas suas propriedades (eygenschappen) visuais, que ela tem por fim 

representar, que esse conhecimento do mundo se torna possível.  

 Logo nos capítulos seguintes deste Livro I, dedicado a Euterpe, Hoogstraten trata da 

importância e arte do desenho. Mas esta arte do «desenho» (Teykeninge) não é já uma 

idealização das formas e figuras que compõem e significam o mundo, como na tradição 

clássica da pintura italiana, mas antes um «exame da natureza [naspeuring van de natuer]» 

através da captação das aparências, do aspecto visível, das formas, texturas e qualidades 

ópticas dos objectos, pela observação e exercício atentos do desenho – como recomenda 

Hoogstraten aos seus aprendizes: 

 

                                                
440 No último livro (IX), Hoogstraten chega a dizer literalmente que a arte da pintura é uma «irmã verdadeira da 
filosofia especulativa, ela estuda a natureza visível, com a ajuda da geometria e da aritmética (…étant une 
soeur véritable de la philosophie spéculative, il [l’art de la peinture] étudie la nature visible avec l’aide de la 
géométrie et de l’arithmétique) [Liv. IX, cap. Iv, pp. 347-8]», in Hoogstraten, Introduction…., op. cit., p. 503. 
441 «L’art de peinture est une connaissance qui doit permettre de représenter toutes les idées ou tous les 
concepts que l’ensemble du monde visible peut nous donner, et tromper l’œil par les contours et les couleurs. 
(…) Une peinture parfaite, en effet, est comme un miroir de la nature. [Liv. I, cap.iv, p. 24]» (sublinhado 
nosso), in Hoogstraten, Introduction…, op. cit., p. 104. Optámos por traduzir connaissance por ciência, pois a 
palavra wetenschap, que Hoogstraten usa no original [De schilderkonst is een wetenschap], é de facto, em 
holandês, a palavra que significa literalmente ciência. Weststeijn também optou por traduzir para o inglês esta 
frase como «Painting is a science for depicting all ideas, or mental images, that the entire visible world can 
provide», in Weststeijn, The Visible World, op. cit., p. 86. 
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“Ao longo desse exame da natureza, nós apenas temos de fazer notar a sua parte 

visível: tudo o que na natureza seja visível, as artes da pintura e do desenho devem 

tomá-lo como objecto. Assim, o aspecto das coisas [gedaentens der dingen] chega-nos 

imediatamente ao olho pelas suas cores. Para qualificar esse aspecto das coisas, 

falaremos de formas, de configurações, ou utilizaremos comummente a expressão 

artística de «desenho». (…) 

Mas porque umas não podem ser separadas das outras, pois que as formas não podem 

ser vistas sem as cores, e que, na natureza, nenhuma cor se pode apresentar sem a sua 

forma, [é preciso dizer que] as formas e as cores compreendem conjuntamente uma só 

e a mesma coisa, da qual nós estudamos as propriedades específicas de modo a que 

possamos aprender a imitá-las pela arte da pintura.”442  

 

Não parecem restar dúvidas de que quando Hoogstraten fala de «desenho», ele está mesmo a 

falar da importância de representar os contornos visíveis, as aparências concretas, as 

propriedades específicas – não as propriedades físicas mas as propriedades visuais443 - de cada 

uma das coisas do mundo visível – tanto das naturalia como das artificialia. Desenhar é para 

o aprendiz de pintura – mas também de todas as outras artes visuais e mesmo para todos os 

homens que queiram exercer a sua vista e a sua capacidade de julgar444 - o exercício 

incessante que permite conhecer «a parte visível da natureza». Recomenda, por isso, 

                                                
442 «Au cours de cet examen de la nature, nous n’avons qu’à remarquer sa partie visible: tout ce qui dans la 
nature est visible, les arts de peinture et de dessin doivent le prendre comme objet. Ainsi, l’aspect des choses 
nous parvient immédiatement dans l’œil avec ses couleurs. Pour qualifier cet aspect des choses, nous parlerons 
de formes, de configurations, ou utiliserons communément le mot artistique de ‘dessin’. (...) Mais puisque les 
unes ne peuvent être séparées des autres, que les formes ne peuvent êtres vues sans leurs couleurs, et que, dans 
la nature, aucune couleur ne peut non plus se présenter sans sa forme, [il faut dire que] les formes et les 
couleurs comprennent ensemble une seule et même chose, dont nous étudions les propriétés spécifiques afin 
d’apprendre à les imiter par l’art de peinture [Liv. I, cap. Vii, p. 33]», in Hoogstraten, Introduction…, op. cit., 
p. 115. 
443 «… les propriétés spécifiques de toutes les choses se présentent d’abord à nous dans leurs formes et leur 
aspect. Elles ne se montrent pas comme les physiciens les décrivent. Elles se manifestent ainsi qu’elles 
déterminent, comme la coquille autour de l’œuf, les configurations extérieures des corps qu’elles comprennent 
comme par un dehors en les séparant des autres choses. De même que le vin enfermé dans une bouteille prend la 
forme du bocal, la forme de la bouteille est l’objet de ce qu’un peintre contemple. C’est ainsi que la forme peut 
comprendre toutes les choses naturelles et chacune en particulier. Déterminer les choses consiste à déterminer 
leur longueur et leur largeur, leur hauteur et leur profondeur, leur creux et leurs bosses, leurs lignes et leurs 
courbes, leurs inclinaisons et leurs obliques, d’autant de façons différentes qu’il est possible de le faire en 
traçant les choses à l’aide de lignes et de points, et [consiste également] à leur donner une forme. Grâce aux 
lignes, il faut apprendre à coucher sur le papier les choses de la nature ainsi qu’elles nous apparaissent. [Liv I, 
Cap. Vii, p. 33]» (sublinhado nosso), cf. Idem, ibidem, p. 116. Sobre o sentido destas propriedades visuais da 
natureza ver também Blanc, J., Peindre et penser la peinture…, op. cit., pp. 77-80. 
444 «… l’art de dessin est nécessaire non seulement aux sculpteurs, aux modeleurs, aux orfèvres et aux 
argenteurs, mais aussi aux architectes, aux charpentiers, et même aux stratèges, aux princes ou, pour le dire en 
un mot, à tous les hommes exerçant leur génie, puisque l’art du dessin éclaire grandement la vue et le jugement. 
[Liv I, cap. V, p. 26]» in Hoogstraten, Introduction..., op. cit., p. 106. 
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Hoogstraten que se desenhe muito e com particular atenção e empenho, pois com o tempo o 

aprendiz acabará por afinar a sua visão e ter o «compasso no olho»445. A distinção que 

Poussin havia feito na carta a Sublet de Noyers entre as duas maneiras de ver aparece, então, 

aqui mitigada, pois, se é verdade que o importante para Hoogstraten é o aspecto, a aparência 

ou as propriedades visuais dos objectos, também é verdade que só a consideração atenta 

dessas mesmas propriedades, através do prospecto, pode permitir representar 

convenientemente o Mundo Visível – e, para isso, factores como o raio visual e a distância 

entre o olho e a coisa vista, ou seja, as condições da perspectiva e do ponto de vista, são no 

discurso de Hoogstraten também fundamentais446. A visão do pintor holandês não é, portanto, 

uma visão absolutamente passiva, mas também não é uma visão puramente teórica, é uma 

visão eminentemente prática e treinada no exercício concreto da observação.  

 No Livro VI – Terpsicore – dedicado ao estudo das cores e do colorido, Hoogstraten 

reforça a importância que atribui à aparência visual dos objectos no evidente tratamento de 

favor prestado às cores na pintura: “O fim da arte da pintura é, como foi dito acima, de tudo 

representar. O seu objecto é portanto a totalidade da natureza visível, da qual nada se mostra 

aos nossos olhos que não tenha a sua própria forma e o seu próprio aspecto (…). Mas somente 

as cores (…), que as coisas têm em si mesmas, permitem tornar visíveis essas formas. 

(sublinhado nosso)”447 Apenas as cores revelam as formas dos objectos e, por isso, somente o 

bom colorido permitirá distinguir uma boa de uma má pintura, o qual só se alcançará através 

da verdadeira imitação da natureza – não tanto já a imitação dos seus princípios estruturantes 

e organizativos mas a imitação das suas efectivas propriedades visuais. Por isso, faz ele a 

apologia do desenho e da pintura ao vivo, e recorda o exemplo de Caravaggio, o qual “dizia 

que toda a pintura cuja obra pudesse não ter sido pintada ao vivo seria apenas bagatela, 

                                                
445 Cf. Idem, ibidem, p. 118. 
446 Ainda que aqui as leituras sobre perspectiva de Hoogstraten – Vredeman de Vries, Marolois ou Abraham 
Bosse (o pintor holandês cita ainda Guidobaldo del Monte e Desargues, mas sendo obras aprticularmente 
técnicas e difíceis de matemática, alguns estudiosos duvidam da leitura directa dessas fontes; veja-se o cap. III 
« La Bibliothèque de L’Inleyding» da introdução à tradução do tratado) - fossem um pouco diferentes das de 
Poussin : «… il est nécessaire de ménager une distance suffisante entre nous et les objets que nous représentons 
afin de nous adapter à la situation à laquelle nous sommes confrontés. Nous devons d’abord remarquer qu’avec 
nos yeux nous voyons tout autour de nous. C’est pourquoi il n’existe pas e ligne droite qui puisse être tracée et 
qui soit équidistante de notre œil à tous les points. Il n’y a qu’une courbe semblable au contour d’un cercle dont 
notre œil est le centre. [Liv I, cap. Vii, p. 34]» in Hoogstraten, Introduction…, op. cit., p. 116. Aliás todo o 
capítulo seguinte – cap. Viii De l’utilité de faire des nombreux dessins avec observation – é dedicado não só a 
esta maneira de percepcionar como ao modo de observar e o capítulo vii do Livro VII Melpomene todo dedicado 
à utilidade da perspectiva, nomeadamente na projecção das sombras. 
447 «La fin de l’art de peinture est, comme il a été dit plus haut, de tout représenter. Son objet est donc la totalité 
de la nature visible, dont rien ne se montre à nos yeux qui n’ait sa propre forme et son propre aspect, ce dont 
nous avons également parlé. Mais seules les couleurs – qui peuvent être des couleurs simples et non mélangées, 
ou des couleurs mélangées – que les choses ont en elles-mêmes permettent de rendre d’abord visibles ces 
formes. [Liv. VI, cap. ii, p. 217]», in ibidem, p. 350. 
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brincadeira de crianças e patetice, já que não há nada de melhor, nada de bom, senão o que 

resulta da pura imitação da natureza. E é por isso que ele nunca havia dado pincelada que não 

fosse ao vivo”448. 

 É também nesse sentido que uma pintura perfeita deve ser como que um “espelho da 

natureza”. Pois a natureza é o verdadeiro Mestre da pintura, o único que se deve propriamente 

imitar. A referência feita por Hoogstraten449 à famosa história contada por Plínio, o Velho, na 

sua Naturalis Historia (Liv. XXXV, iv), sobre a disputa entre os pintores da antiga Grécia, 

Zeuxis e Parrásio, justifica esta leitura da metáfora do «espelho da natureza». Se entre estes 

dois excelentes pintores, Zeuxis tinha com o naturalismo pintado do seu cesto de uvas 

enganado os pássaros que haviam tentado debicá-las do quadro, Parrásio enganara o seu rival 

e mestre de pintura com a cortina ilusionista que supostamente cobria o quadro por detrás do 

quadro, pelo que o verdadeiro mestre de Parrásio não era já tanto Zeuxis mas a própria 

natureza que ele tão perfeitamente imitara! O episódio mitológico do nascimento da pintura 

no lago onde Narciso se deixara fascinar até à morte pela sua imagem reflectida, dá ao pintor 

e teórico holandês outro argumento retórico450 para sustentar esta imitação da natureza como a 

essência da arte da pintura. E, não obstante a citação destes exemplos e fábulas ser um lugar-

comum nos tratados de pintura desde o Renascimento, Hoogstraten não os usa meramente 

como loci classici mas como verdadeiros reforços argumentativos a favor da sua ideologia da 

imitação e do elogio da aparência.  

 Contudo, também não defende Hoogstraten que o pintor se torne numa mera máquina 

de reprodução da natureza, pelo que essa imitação da natureza deverá também ser temperada 

com princípios de composição (ordinantie), textura, coerência cromática, equilíbrio e 

                                                
448 «Le Caravage disait que toute peinture dont l’oeuvre pourrait n’être point peinte sur le vif n’était que 
bagatelle, jeu d’enfant et sornette, puisqu’il n’y a rien de mieux, rien de bon que de pouvoir imiter seulement la 
nature. C’est pourquoi il ne donnait jamais un coup de pinceau qui ne fût fait sur le vif. [Liv VI, cap. ii, p. 217]» 
in ibidem, p. 350. 
449 Cf. Hoogstraten, Introduction…, op. cit., p. 104 [Liv I, cap. Iv, pp. 24-25].  
Em De l’Origine de la Peinture, Félibien refere também esta história: « Il [Zeuxis] eut neantmoins pour 
concurrent Parrhasius qui le vainquit dans vne gageure qu'ils auoient faite à qui representeroit le mieux la 
vérité de quelque chose; Et cette Histoire est si celebre que chacun sçait que Zeuxis ayant exposé en public vn 
Tableau, où il auoit si bien peint des raisins que les Oyseaux venoient pour les bequeter, Parrhasius en fit 
apporter vn autre où estoit vn rideau si bien fait, que Zeuxis y fut trompé le premier: Car le voulant tirer pour 
voir l'Ouurage qu'il croyoit estre caché au dessous, il receut la honte de s'estre mépris, & auoüa que Parrhasius 
l'auoit vaincu.», cf. André Félibien, De L'Origine de la Peinture et des Plus Excellens Peintres de L'Antiquité. 
Dialogue., Pierre le Petit, Paris, 1660, pp. 27 e 28. 
450 «Et il est certain qu’il a été autrefois, et qu’il est encore, la fleur de tous les arts. Pour cette raison, nos 
poètes le pensent aussi issu de Narcisse, qui fut changé en fleur. En effet, y a-t-il chose pouvant mieux aller avec 
la belle apparence de ce jeune homme qui se miroite à la surface d’une fontaine claire comme cristal qu’une 
figure habilement et correctement peinte, et de façon conforme à la nature ? [Liv. I, cap. iv, p. 25]», cf. Idem, 
ibidem. Também Félibien recorrera à metáfora da génese da pintura no espelhamento das águas no seu Songe de 
Philomathe; ver supra n. 389. 
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autenticidade que ordenam a boa prática da pintura. Os efeitos do quadro têm de ser naturais, 

derivados do conhecimento das propriedades visuais da coisas representadas, mas isso não 

significa que se trate de uma reprografia, antes pelo contrário, a prática da pintura convoca 

esse mesmo conhecimento das propriedades visuais adquirido com a constante prática do 

desenho a partir do modelo no período de formação, mas qualidades como a ontwerp – a 

«concepção»-, o welstand – o «belo efeito» – ou o houding – a «economia do colorido» - 

relevam de exigências estéticas da arte da pintura e já não de um conhecimento científico da 

natureza. Tais princípios, que jogam com os efeitos visuais e emotivos sobre o espectador, 

que o seduzem pelo olhar fascinado e siderado, permitem aliás, paradoxalmente, que uma 

pintura pareça por vezes mais real do que aquilo que representa, fazer dela “plus vraie que 

nature” e dar razão ao célebre fragmento de Pascal: “Que vaidade a da pintura que provoca a 

admiração pela semelhança das coisas cujos originais de modo nenhum admiramos.”451  

 

Imitação e descrição 

 

 A distinção, feita por Poussin, sobre as duas maneiras de ver, que referimos no início 

desta secção, não permite fazer uma oposição radical entre uma pintura meridional e uma 

pintura setentrional, mas permite entender que na pintura do século XVII – como aliás desde 

o Renascimento - estava em jogo uma dimensão teórica e epistémica da própria visão que 

constitui o olhar do pintor. O pintor não vê simplesmente as coisas que representa, antes as 

conhece porque as considera com atenção. Essa constituição intelectual da visão pictórica fez 

aliás parte das intenções de legitimação da pintura como arte liberal. Podemos ver no entanto, 

nessa distinção entre aspecto e prospecto, duas tendências diferentes na pintura do norte e do 

sul da Europa, grosso modo, consoante houvesse uma preocupação em representar o mundo 

nas qualidades sensíveis, visuais, dos objectos naturais e artificiais que o constituem ou antes 

a preocupação de representar o mundo nas suas essências, nos seus conceitos e no seu 

movimento espiritual. Evidentemente, tanto numa como noutra, a representação é feita pelas 

figuras que o desenho e a cor permitem fazer sobressair do fundo e fazer interagir na 

superfície do quadro. Alguns autores452, notoriamente influenciados por uma interpretação 

linguística da representação pictórica, fizeram corresponder a uma das tendências o modo 

                                                
451 «§37 Quelle vanité que la peinture qui attire l'admiration pour la ressemblance des choses dont on n'admire 
point les originaux !» in Pascal, Œuvres Complètes, op. cit., tomo II, p. 531. 
452 Estamos a pensar evidentemente na historiadora Svetlana Alpers, na sua obra dedicada à pintura holandesa do 
século XVII, já citada, e no filósofo Louis Marin que faz a crítica do empreendimento analítico de Alpers no 
artigo “Éloge de l’apparence”, op. cit. 
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descritivo e à outra o modo narrativo. A pintura setentrional, da Flandres ou da Holanda, seria 

caracteristicamente descritiva, pois que se focava sobretudo em soletrar as qualidades 

sensíveis dos objectos tal como são percebidos pelos olhos humanos, mas também o modo 

como compõem o mundo e interagem factual e quotidianamente; e a pintura italiana (mas 

também espanhola e francesa) seria caracteristicamente narrativa, porque compunha com 

ideias figuradas a partir de um conhecimento erudito do mundo um texto que narra o seu 

dinamismo histórico e espiritual (factual, mitológica ou alegoricamente). Tanto numa tradição 

como na outra, a imagem pictórica é, todavia, uma imitação. Seja ela uma imitação das ideias, 

dos conceitos e das acções que constituem o estofo do mundo (centrando-se particularmente 

no humano, tendo por isso um pendor mais humanista), ou seja ela antes uma imitação das 

propriedades visuais dos objectos, das plantas, dos animais ou dos humanos no modo como se 

distribuem e estruturam o mundo visível aos olhos do pintor. As duas formas de imitação 

dizem o mundo, mas uma parece querer dizê-lo tornando visível a sua matéria espiritual e 

invisível no seu dinamismo, enquanto a outra parece querer mostrar o que o constitui na sua 

visibilidade e fenomenalidade, descrevendo-o. E por isso à primeira fizeram corresponder o 

modo discursivo ou retórico da narração e para esta outra modalidade de imitação acharam 

conveniente o modo discursivo da descrição. 

 Porém a palavra descrição é filosoficamente polissémica453 e necessita de ser 

esclarecido o sentido que aqui melhor convém à representação pictórica. Recorremos então 

aos próprios termos de Antoine Arnauld e Pierre Nicole na sua Logique ou l’Art de Penser. 

No capítulo XVI da sua 2ª parte – dedicada ao juízo, ou seja, a parte da Lógica dedicada às 

proposições -, os autores de Port-Royal, depois de, no capítulo anterior, terem introduzido 

duas importantes espécies de proposições em uso nas ciências, a divisão e a definição, 

ocupam-se desta última, enquanto ela é uma definição de coisa e não uma definição de nome, 

a qual fora já tratada na 1ª parte (capítulos XIII e XIV). Dizem-nos os autores da Lógica que a 

definição é de duas espécies, uma mais exacta, a que convém propriamente a designação de 

definição, pois que explica a natureza de uma coisa pelos seus atributos essenciais, e uma 

outra menos exacta, a que se chama de descrição: 

                                                
453 Nos §§290 e 291 das Investigações Filosóficas, Wittgenstein alertava-nos para essa multiplicidade de 
sentidos da palavra descrever [beschreibe] e das descrições [beschreibungen]: é preciso pensar que elas têm 
diferentes usos consoante os diversos jogos-de-linguagem. Por exemplo, um dos usos filosóficos fortes, 
sobretudo na filosofia anglo-saxónica dos últimos cem anos, da palavra “descrição” é o que Bertrand Russell 
inaugurou com a sua Theory of Descriptions, onde as descrições (definidas ou indefinidas) são expressões/frases 
que denotam um objecto ou um tipo de objectos. Outro uso da descrição é o da tradição fenomenológica, onde 
ela é um método de apreensão de um fenómeno ou conjunto de fenómenos por um processo que envolve um 
momento perceptivo (intuição) e outro linguístico (discurso sobre a experiência intuitiva). Recorreremos à noção 
de Port-Royal. 
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“A definição menos exacta, a que chamamos descrição, é a que dá algum 

conhecimento de uma coisa pelos acidentes que lhe são próprios, & que a determinam 

suficientemente para dela dar uma certa ideia que a distinga das outras. 

É desta maneira que se descrevem as ervas, os frutos, os animais, pela sua figura, pela 

sua grandeza, pela sua cor, & outros acidentes similares. É desta natureza que são as 

descrições dos Poetas & dos Oradores.”454 

 

 Segundo os Messieurs de Port-Royal, a descrição é então um tipo de proposição que 

permite dar algum conhecimento do objecto que é descrito, através da enumeração dos seus 

atributos acidentais. A descrição, sendo uma definição menos exacta, não permite, portanto, 

conhecer a essência dos objectos, mas apenas os seus acidentes. No entanto, este 

conhecimento dos acidentes será suficiente para caracterizar e distinguir os objectos. Será por 

isso um tipo de proposição adequado a discursos que não querem dar definições (científicas) 

das coisas, mas que se contentam com um grau de conhecimento bastante para mostrar os 

objectos, ou seja, não tanto para dizer o que são mas para dizer como são; como se afiguram, 

arriscamos nós. É interessante, pois, que Arnauld e Nicole digam que este tipo de proposições 

é habitual entre os Poetas e os Oradores, os quais não se dedicam de facto a especular – pelo 

menos, não necessariamente - sobre o ser ou a essência das coisas, mas antes recorrem a 

figuras das coisas para desenvolver as suas imagens – no discurso poético – ou os seus 

argumentos – no discurso retórico. Mais interessante, ainda, que os autores da Lógica 

apresentem para o modo da descrição essencialmente características da intuição espacial e 

visual, como a figura, a grandeza e a cor (entre outros «acidentes similares»). Embora citem 

exemplos de objectos descritíveis retirados do mundo natural exterior, como as ervas, os 

frutos e os animais, nada repugnaria se houvessem também citado objectos do mundo 

artificial, como velas, mesas, casas ou cidades, ou ainda do mundo humano, crianças, 

soldados, reis ou grupos de pessoas. A noção de descrição da Lógica de Port-Royal parece 

então coadunar-se muito bem à representação pictórica e, nomeadamente, à que pretende 

simplesmente retratar ou pintar o aspecto das diferentes coisas que compõem o mundo visível. 

                                                
454 «La définition moins exacte qu’on appelle description, est celle qui donne quelque connoissance d’une chose 
par les accidents qui lui sont propres, & qui la déterminent assez pour en donner quelque idée qui la discerne 
des autres. 
C’est en cette manière qu’on décrit les herbes, les fruits, les animaux, par leur figure, par leur grandeur, par 
leur couleur, & autres semblables accidents. C’est de cette nature que sont les descriptions des Poëtes & des 
Orateurs. (II, cap. xvi)», Cf. Arnauld & Nicole, La Logique ou l’Art de Penser…, op. cit., p. 165.  
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 Resta, no entanto, saber se as descrições pictóricas (pinturas de género, retratos, 

paisagens, naturezas-mortas) poderão ser lidas como proposições num discurso que nos dá 

«algum conhecimento» do mundo. E se, no caso da pintura narrativa da tradição clássica, isto 

é, da pintura de história, fará sentido ler um discurso sequencial, uma ordenação de acções e 

acontecimentos ou mesmo um encadeamento de ideias e conceitos (na pintura alegórica). Será 

possível nesse caso descobrir os elementos mínimos de um sistema simbólico de 

representação pictórica (Goodman) legível e estabelecer aquilo a que Louis Marin chamou de 

«sémiologie picturale»? É disso que trataremos na secção seguinte, partindo mais uma vez de 

um elemento da teoria da pintura de Nicolas Poussin. 

 

 

Secção 3.  

Gramática da imagem pictórica: “Lede a história e o quadro” 

 

 O carácter representativo das imagens pictóricas distingue-as de meras manchas 

informes numa superfície que não revelem qualquer tipo de intencionalidade, isto é, que não 

sejam portadoras de qualquer conteúdo mental ou significante. Evidentemente, pode alegar-se 

que nem toda a pintura – nomeadamente desde os procedimentos progressivamente 

abstraccionistas do modernismo até ao tachismo ou pintura informal ou até mesmo aos 

quadros conceptuais – representa. Mas essa tese é discutível e poderá argumentar-se se 

mesmo a pintura abstracta ou, alegadamente, “não-representativa” não tem ainda um grau 

mínimo de representação, quanto mais não seja, a representação do seu processo de 

aparecimento numa tela e da sua condição de objecto artístico, isto é, a sua auto-

representação. O mesmo é dizer que as imagens pictóricas carregam ou produzem um 

sentido. O que não é necessariamente o mesmo que dizer que elas têm um significado, ainda 

que possam ter vários.  

Já vimos que, segundo Port-Royal, um quadro se torna signo no momento em que 

olhamos para ele como representando qualquer coisa. Trata-se de um signo natural que 

mantém com a coisa que representa uma ligação visível, a qual não depende «da fantasia dos 

homens»455. Ao ver um retrato de César, dizemos «sem preparação & sem hesitar» que é 

César, porque espontaneamente reconhecemos pela visão os seus traços e a sua expressão. 

Note-se, porém, que o exemplo escolhido pelos autores da Lógica foi um retrato, um exemplo 

                                                
455 Ver Arnauld & Nicole, Logique…, op. cit., pp. 52-54 e 156.  
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daquilo que se poderia considerar, na linha da distinção a que aludimos na secção anterior, 

pintura descritiva. Se pensarmos num quadro que representa uma história, essa naturalidade 

do signo pictórico torna-se mais problemática, na medida em que aquela «ligação visível» 

parece não ser suficiente para que um espectador possa interpretar satisfatoriamente o sentido 

do signo, ou, pelo menos, a sua referência literária, no caso, tão comum na época clássica e 

barroca, de o quadro representar um texto ou uma tradição narrativa previamente escrita ou 

conhecida. Isto também não significa que o signo pictórico se torne numa pura convenção, já 

que a leitura da imagem ainda se faz através daquela ligação visível e do reconhecimento 

sensível de formas, de cores, de ordens e disposições espaciais, de ritmos. Mas aquilo a que os 

lógicos de Port-Royal chamam de signo, quando falam do quadro, não será antes um 

complexo, um sistema de signos, que precisa de ser lido e interpretado para que se capte o seu 

sentido? É pelo menos esse o pressuposto daqueles que acreditam que será possível 

compreender a imagem pictórica como uma estrutura simbólica ou como uma ordem 

linguística.  

E, na verdade, não foi só com a historiografia da arte dos séculos XIX e XX (de Émile 

Mâle a Panofsky, passando por Warburg e Saxl, para citar apenas alguns) que se começou a 

querer compreender a iconografia presente nas pinturas dos séculos anteriores para poder 

obter a chave do seu sentido simbólico, nem com as tendências estruturalistas do século XX, 

nas quais nasceu a “semiologia”, que se quis descobrir um código linguístico para a 

representação pictórica. Pois já no Renascimento – por exemplo com Giorgio Vasari, nos seus 

Ragionamenti, ou Cesare Ripa, na sua Iconologia – se dava importância à interpretação 

simbólica das imagens e durante toda o período medieval se pintou, esculpiu e construiu com 

base numa complexa e, por vezes, hermética linguagem simbólica, perpetuando, com efeito, o 

entendimento de que a própria natureza, toda a Criação, era um livro escrito em caracteres 

divinos para ser lido e interpretado pelos homens. Não será por isso de estranhar que, no 

século XVII, houvesse também a preocupação de ler um quadro como se lê um texto ou de o 

pintar como se escreve um poema ou se encena um drama.   

 

As condições de visibilidade e de legibilidade do quadro, segundo Poussin 

 

Entre 1637 e 1639, Nicolas Poussin esteve ocupado a pintar – entre outros - um 

quadro, encomendado por Paul Fréart de Chantelou, seu amigo pessoal e influente 

coleccionador de arte, que representava um episódio bíblico, relatado no capítulo 16 do livro 
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do Êxodo456, em que os judeus libertados do Egipto e guiados por Moisés pelo deserto, mas 

cheios de privações, foram surpreendidos pelo aparecimento de um alimento - o “Maná” que 

Deus lhes concedeu – o qual começaram a recolher segundo as indicações providenciais do 

seu líder espiritual e que serviria para saciar a sua fome. O quadro de dimensão média [4 pés 

(1,49m) de altura por 6 pés (2,00m) de largura], pintura a óleo sobre tela, hoje exposto no 

Museu do Louvre, em Paris, apresenta as inúmeras personagens do episódio bíblico, 

figurando ao centro Moisés e Aarão, espalhadas em grupos numa paisagem agreste – 

“desértica” - que lhe serve de cenário, iluminado pela luz matinal de um céu dramaticamente 

nublado. Trata-se evidentemente de uma pintura de história que tem uma referência textual 

directa457, confirmada pelo nome do quadro, Les israélites recueillant la manne dans le 

désert, encurtado frequentemente – pelo próprio Poussin - para La Manne458. É assim que a 

ele se refere numa carta de 28 de Abril de 1639, dirigida ao seu “encomendador”, Chantelou: 

“Por agora não vos importunarei com longos discursos; aviso-vos tão-só que vos envio o 

nosso quadro do Maná [de la Manne], por Bertholin, correio de Lyon”459 (sublinhado nosso). 

Nessa mesma carta, o pintor dá instruções sobre o melhor modo de emoldurar o quadro, 

constituindo dessa forma a tela como objecto visual de contemplação, e indica as pistas para o 

melhor modo de o considerar como suporte de um texto “escrito” e, portanto, objecto de 

leitura: 

 

                                                
456 Ex. 16,11-17: «11 O SENHOR falou a Moisés, dizendo: 12 «Ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Fala-
lhes, dizendo: ‘Ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã saciar-vos-eis de pão, e conhecereis que Eu sou o 
SENHOR, vosso Deus.’» 13 À tardinha caíram tantas codornizes que cobriram o acampamento, e pela manhã 
havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. 14 A camada de orvalho levantou, e eis que à 
superfície do deserto havia uma substância fina e granulosa, fina como geada sobre a terra. 
15 Os filhos de Israel viram e disseram uns aos outros: «Que é isto?», pois não sabiam o que era aquilo. Disse-
lhes Moisés: «Isto é o pão que o SENHOR vos deu para comer. 16 Foi isto que o SENHOR ordenou: ‘Recolhei 
cada um conforme o que comer, um gómer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas, recolhei cada um 
conforme os que estejam na sua tenda.’» 
17 Assim fizeram os filhos de Israel, e recolheram, uns muito, outros pouco.», citado a partir da Bíblia Sagrada 
Online, projecto de digitalização da Bíblia (versão editada pela Difusora Bíblica) da Província Portuguesa da 
Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, in http://www.capuchinhos.org/biblia/index.php?title=Ex_16  
457 Françoise Siguret, num texto dedicado à leitura do quadro do Maná de Poussin, fala de uma tradição anterior 
de ilustração bíblica, destinada à difusão popular e evangelizadora da doutrina cristã, nomeadamente através da 
Bible des Pauvres e do Speculum Humanae Salvationis, dos séculos XV e XVI: «Depuis la Bible des pauvres et 
le Speculum Humanae Salvationis (XVe s.) jusque dans le courant du XVIe siècle, l'illustration est aussi 
schématique que le couplet; trois événements concordants sont rapprochés dans un triptyque, parfois chapeauté 
de pinacles gothiques et enguirlandés de phylactères. (…) Ainsi celui qui ne lirait pas le texte trouverait dans les 
planches du livre l'essentiel d'un contenu évangélique et ce qu'il faut d'Histoire sainte pour en voir (sinon 
comprendre) l'origine.», in Siguret, F., « Lisez l’histoire avec le tableau », in Études françaises, Volume 14, 
numéro 1-2, avril 1978, p. 21-46. 
458 Ver a reprodução, em anexo G 4. 
459 « Pour maintenant je ne vous importunerai point de longs discours; je vous aviserai seulement que je vous 
envoie notre tableau de la Manne, par Bertholin, courrier de Lyon: je l’ai enchâssé diligemment, et crois que 
vous le recevrez bien conditionné. », in Poussin, Lettres et Propos sur l’Art, op. cit., pp. 44-45. 
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“Quando receberdes o vosso, suplico-vos que se o achardes bom, o ornais com um 

pouco de cornija, pois dela necessita para que, ao considerá-lo em todas as suas partes, 

os raios do olho sejam retidos e de modo nenhum desviados para fora, recebendo os 

reflexos dos objectos vizinhos que, misturando-se confusamente com as coisas 

retratadas, ofuscam a [clara] imagem. 

[…] 

“De resto, se vos recordais da primeira carta que vos escrevi, relativa aos movimentos 

das figuras que vos havia prometido de ali fazer, e, se considerardes o quadro, no seu 

conjunto, creio que facilmente reconhecereis quais são as que languescem, as que 

admiram, aquelas que têm piedade, as que representam460 a caridade, a grande 

necessidade, o desejo de se saciar, a consolação e outras, dado que as sete primeiras 

figuras à esquerda vos dirão tudo o que aqui está escrito e tudo o resto é do mesmo 

estofo: lede a história e o quadro, para que possais aferir se cada coisa é apropriada à 

matéria.”461 (sublinhados nossos) 

 

 No primeiro excerto citado, o pintor francês instrui o seu mecenas sobre as condições 

de exposição do quadro ao olhar do espectador. O alcance dessas condições de exposição e, 

por conseguinte, de contemplação é, contudo, mais profundo do que parece, pois, com efeito, 

são elas que potenciam as suas características enquanto objecto visível especial. 

Evidentemente, todos os objectos que estejam no nosso campo de visão podem ser vistos e 

contemplados, pelo menos na extensão da superfície desses objectos que esteja disponível em 

relação ao nosso ponto de vista. Porém, um quadro é uma superfície muito particular nesse 

campo de visão, na medida em que, enquanto superfície pintada, isto é, superfície de 

representação pictórica, ela deixa ver mais do que a simples textura dos materiais e dos 

químicos que nela se sobrepõem e interagem com a luz, ela deixa ver «linhas e cores» com 

                                                
460 Nas edições de Anthony Blunt e de Quatremère de Quincy a expressão é “qui font action de”, enquanto que 
na de Pierre Colombier aparece “qui font acte de”. Quer num, quer noutro caso, a tradução literal seria “que se 
apresentam na qualidade de”. Ora, “aquele que se apresenta na qualidade de” é precisamente aquele que 
representa essa qualidade.  
461 «Quand vous aurez reçu le vôtre, je vous supplie, si vous le trouvez bon, de l’orner d’un peu de corniche, car 
il en a besoin, afin que, en le considérant en toutes ses parties, les rayons de l’oeil soient retenus et non point 
épars au dehors, en recevant les espèces des autres objets voisins qui, venant pêle-mêle avec les choses 
dépeintes, confondent le jour. […] Au reste, si vous vous souviendrez de la première lettre que je vous écris, 
touchant les mouvements des figures que je vous promettais d’y faire, et que, tout ensemble, vous considériez le 
tableau, je crois que facilement vous reconnaîtrez quelles sont celles qui languissent, qui admirent, celles qui ont 
pitié, qui font acte de charité, de grande nécessité, de désir de se repaître, de consolation et autres, car les sept 
premières figures à main gauche vous diront tout ce qui est ici écrit et tout le reste est de la même étoffe: lisez 
l’histoire et le tableau, afin de connaître si chaque chose est appropriée au sujet.», in Poussin, ibidem, p. 45. 
Para a tradução completa desta carta de Poussin a Chantelou, veja-se T3.I. 
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um conteúdo mental ou significante. Ora, as instruções sobre o modo de emoldurar o quadro, 

ou seja, sobre o modo de delimitar de forma particular aquela superfície pintada no conjunto 

do campo de visão (virtual) do espectador, são regras que garantem as condições de 

visibilidade do quadro, mas mais do que isso, que garantem a sua unidade e identidade 

enquanto objecto singular e objecto próprio para ser percebido e admirado. A «cornija» separa 

o espaço de contemplação – a superfície pictórica – do espaço insignificante, do espaço de 

indiferença e invisibilidade que o circunda. Tendo em conta que se trata de um quadro 

enviado a um coleccionador de arte, é possível conceber com grande probabilidade que estaria 

exposto ao lado de outros quadros. Nessa medida, a moldura serviria – como alerta o 

historiador da arte romeno, Victor I. Stoichita462, ao comentar este excerto da carta - ainda 

para o distinguir e separar dos restantes quadros, isto é, dos «objectos vizinhos» a que se 

refere Poussin. Para além disso, o pintor não se limita a instruir Chantelou no sentido de ornar 

o quadro com a «cornija», mas também sobre o seu lugar de exposição relativamente ao 

espectador: “Ele não deve ser colocado muito acima do nível dos olhos, antes pelo 

contrário”463, acrescentava Poussin num post-scriptum da mesma carta. Significa isto que as 

instruções de emolduramento combinadas com as do seu lugar de exposição constituem uma 

espécie de dispositivo prospectivo ideal para a devida consideração do quadro464, em 

consonância com os critérios – avançados três anos depois na carta a Sublet de Noyers a que 

já nos referimos, sobre as “maneiras de ver”. Estabelecem-se assim as condições de 

visibilidade do quadro, mas também da sua contemplação/consideração atenta, enquanto acto 

de conhecimento da superfície pictórica e do seu conteúdo de sentido. No fim de contas, 

preparam-se assim também as condições de legibilidade do quadro. 

 No que respeita, portanto, ao segundo excerto citado, os termos de Poussin são 

inequívocos e pressupõem, de facto, a possibilidade de leitura do objecto de contemplação 

que é este quadro, como se se tratasse de uma página escrita com caracteres pictóricos: “lede a 

história e o quadro”. Não só pressupõe que no quadro se pode ler «a história» (bíblica) que ele 

pretende representar, mas também o próprio quadro como superfície oferecida a um percurso 

– orientado - do olhar atento e à decifração dos seus sinais pictóricos, das suas figuras465. 

                                                
462 Ver Victor I. Stoichita, L’instauration du Tableau – Métapeinture à l’aube des temps modernes, segunda 
edição revista e corrigida, col. Titre Courant 16, Librairie Droz, Genève, 1999, pp. 89-90. 
463 «Il doit être colloqué fort peu au-dessus de l’œil, mais au contraire.», in Poussin, op. cit., p. 46. 
464 Neste sentido, também, Louis Marin em Sublime Poussin, col. «L’Ordre Philosophique», Éditions du Seuil, 
Paris, 1998, pp. 20-21. 
465 Numa comunicação oferecida ao XXIIIº Congresso da Association internationale des études françaises, 
Louis Marin propõe este sentido da leitura: «…lire signifie indissolublement et non pas immédiatement, 
parcourir du regard et déchiffrer. Lire le tableau signifiera donc parcourir du regard un ensemble de signes 
motivés, images où les lois perceptives permettent de reconnaître directement un homme, un arbre, un rocher... 
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Note-se, porém, que essa legibilidade resulta, desde logo, da natureza visível do próprio 

quadro. Louis Marin, numa das muitas abordagens que faz desta carta de Nicolas Poussin, 

insiste, por isso, na reversibilidade desta analogia entre o quadro visível e o texto legível466, 

pois se o quadro pode ser lido como um texto, o texto impresso numa página não deixa de ser 

também um objecto oferecido à consideração e descodificação visual dos caracteres grafados, 

segundo uma certa ordem e com uma certa configuração ao longo do seu suporte de 

impressão. Mas se a codificação na inscrição de um texto e a sucessiva descodificação na 

leitura de uma página escrita com caracteres de um alfabeto são relativamente simples, no 

âmbito das convenções da notação linguística, não parece tão evidente essa prática na 

inscrição e na leitura de uma representação pictórica. É que o “texto” pictórico é, quando 

muito, um texto figurativo, constituído por marcas gráficas e cromáticas que não são 

absolutamente convencionais e que não se reduzem completamente a uma natureza 

meramente linguística. São uma mistura de «linhas e cores», de «sinais» e «manchas»467, mais 

ou menos distintos, fixados (temporariamente) numa superfície para serem vistos e 

admirados, considerados com atenção, mas onde, apesar de tudo, os olhos acabam por divagar 

                                                                                                                                                   
Mais lire, c'est aussi et secondairement donner l'interprétation sémantique de ce complexe.», in Marin, L., ‘La 
Lecture du Tableau d’après Poussin’, in Cahiers de l'Association internationale des études francaises, 1972, 
N°24. pp. 251-266. 
Já num texto escrito em 1968, ‘Éléments pour une sémiologie picturale’, Marin respondia à pergunta «Qu’est-ce 
que lire ?» do seguinte modo : «C’est parcourir du regard un ensemble graphique et c’est déchiffrer un texte», 
publicado numa antologia de estudos semiológicos sobre a pintura, Marin, L., Études sémiologiques. Écritures, 
peintures, Collection d’Esthétique, Klincksieck, Paris, 1971, p. 19. 
466 «… une page écrite est lecture d’une part, tableau et vision d’autre part; le lisible et le visible ont des 
frontières et des lieux communs, des recouvrements partiels et des chevauchements incertains. […] … poser le 
caractère opératoire d’une comparaison entre lecture de la page écrite et lecture du tableau : cela signifie que 
non seulement elle peut être valide ici ou là, mais qu’en outre elle apprend quelque chose sur cet objet de vision 
qu’est le tableau et, de plus, que par un effet en retour, elle apprend quelque chose sur ce qu’est la lecture d’une 
page ou d’un livre, permettant en particulier de prendre en compte ce qui, dans la page écrite ou imprimée, 
déborde la lecture même par des éléments et des effets de visualisation ou d’iconisation qui, pour être 
‘marginaux’, ne sont point innocents. (p.11)», in ‘Lire un tableau en 1639 d’après une lettre de Poussin’, texto de 
uma conferência proferida no Colóquio de Saint-Maxim e retomado na antologia de textos sobre o sublime na 
teoria e na pintura de Nicolas Poussin, editada postumamente em Louis Marin, Sublime Poussin, op. cit., pp. 11-
34. 
467 Os termos da expressão são de Walter Benjamin que, num ensaio de Outubro de 1917, Malerei und Graphik. 
Über die Malerei oder Zeichen und Mal, distingue o sinal gráfico, próprio do desenho, da mancha cromática, 
própria da pintura. Em rigor e seguindo o texto de Benjamin, na pintura, há apenas mancha: «Na pintura não há 
fundo e nela não existe também linha desenhada. A limitação recíproca das áreas de cor (composição), num 
quadro de Rafael, não assenta na linha do desenho. Este erro deriva, em parte, da utilização estética do facto 
puramente técnico de os pintores, antes de pintarem os seus quadros, os comporem pelo desenho.». Cf. 
Benjamin, Walter, «Sobre a Pintura ou Sinal e Mancha», in Molder, M. F., Matérias Sensíveis, Fora de 
Colecção, Relógio d’Água, Lisboa, 1999, pp. 13-17. Porquê persistir então nesse «erro» e dizer que na pintura há 
ainda «sinais» e «manchas»? Parece-nos que no pensamento estético de Poussin e dos pintores desta época (ver 
mais à frente, também, o de Hoogstraten) há ainda essa ideia de inscrever na tela «sinais» que fazem destacar do 
fundo da tela as figuras com as quais fazem a composição do quadro, ou seja, o desenho interno (e externo) a que 
Poussin faz corresponder certamente aquelas «lignes» que refere na sua carta a Fréart de Chambray de 1665 e, 
por isso, conservamos aqui este dualismo na constituição da representação pictórica. 
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em múltiplas direcções e o sentido nunca se fecha nem sequer se estabelece, antes fica 

suspenso, «pairante», sobre uma trama reticular de múltiplas “leituras”. 

 Não obstante, houve muitas vezes um esforço para, pelo menos, esboçar um léxico, 

uma sintaxe, uma semântica e uma retórica, códigos pictóricos aos quais o olhar 

perspectivo/prospectivo não seria alheio, como chave perceptiva dos sinais inscritos na tela. 

Poussin, como demonstra esta carta, e Le Brun, que nas Conferências da Academia, relatadas 

por Félibien, comentou este mesmo quadro do Maná, pareciam acreditar nessa possibilidade 

de escrita e de leitura pictórica. Claro que, pelo facto de se tratar de uma ‘pintura de história’, 

a qual, por natureza, se pretende narrativa e, neste como em muitos casos, tem uma referência 

textual directa, ela própria pressupõe, com o seu carácter representativo, uma certa 

legibilidade. Mas, no contexto desta dramatização pictórica do episódio bíblico, temos que 

chamar ainda à colação, para além do modelo da interpretação literária, um outro modelo, o 

da encenação teatral, de modo a entendermos a “linguagem” pictórica de Poussin. 

 

A mise-en-scène do texto pictórico 

 

 Segundo vários testemunhos (Sandrart, Le Blond de Latour e o próprio Félibien), 

Nicolas Poussin preparava as suas composições, estudando a distribuição das figuras no 

espaço e as suas respectivas posições, construindo uma maqueta da cena a representar com 

manequins (de cera?) vestidos com tecidos, distribuídos sobre uma prancha oblonga, dividida 

num padrão em xadrez, dentro de uma caixa fechada pelos quatro lados, com uma abertura 

para a entrada de luz e uma outra minúscula destinada ao olhar do pintor468. Este dispositivo 

                                                
468 Dizia Joachin von Sandrart, no seu Teutsche Academie der edeln Bau-, Bild- und Mahlerey-Künste (1675), 
sobre Poussin : «Il était en général de bonne conversation, et portait toujours avec lui un calepin où il prenait 
des notes ou faisait des esquisses ; lorsqu’il entreprenait quelque idée, il étudiait soigneusement le texte relatif 
au sujet, en y réfléchissant, puis il faisait quelques esquisses de ces compositions, et quand il s’agissait d’une 
‘histoire’ plus complexe, il faisait une scène en planches, divisée en dalles, sur lesquelles il disposait des petites 
figures de cire qu’il faisait dans ce but, des figures nues, placées selon l’action de l’‘histoire’ et conçues dans 
son esprit, qu’il habillait de papier mouillé ou de taffetas très fin, pour les draperies, selon l’exigence, puis il 
équipait le tout de fils tirés de telle façon que chaque figure trouvait sa place correcte par rapport à l’horizon. 
C’est d’après cette scène qu’il peignait avec des couleurs sa première ébauche sur une toile.», traduzido do 
alemão por A. Arikha, em Poussin, Lettres et Propos sur l’Art, op. cit., p. 209.  
A carta de Le Blond de Latour a um dos seus amigos que descreve este dispositivo de Poussin encontra-se, em 
parte, reproduzida em Françoise Siguret, L’Oeil Surpris…, op. cit., p. 163. 
Félibien, por seu lado, refere-se também ao dispositivo nos seus Entretiens: «Il étudioit sans cesse tout ce qui 
étoit necessaire à sa profession, & ne commençoit jamais un tableau sans avoir bien médité sur les attitudes de 
ses figures qu'il dessinoit toutes en particulier & avec soin. Aussi on pouvoit sur ses premieres pensées & sur les 
simples esquisses qu'il faisoit, connoître que son ouvrage seroit conforme à ce qu'on attendoit de lui. Il disposoit 
sur une table de petits modèles qu'il couvroit de vétements pour juger de l'effet & de la disposition de tous les 
corpos ensemble, & cherchoit si fort à imiter toûjours la nature, que je l'ai vû considerer jusques à des pierres, à 
des mottes de terre & à des morceaux de bois, pour mieux imiter des Rochers, des terrasses, & des troncs 
d'arbres.», in Félibien, Entretiens…, op. cit., tomo IV, VIIIe, pp. 155-6. 
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revela a importância que a encenação assumia na invenção e composição do drama pintado 

para o pintor do Maná, o qual compreendeu melhor que ninguém essa passagem metafórica de 

uma cenografia do palco para uma cenografia do quadro469. Não há nenhum registo da 

maqueta que teria sido, eventualmente, usada para esta pintura de história, mas existe o 

próprio quadro, as indicações de Poussin na carta a Chantelou e as análises feitas pelo pintor 

Charles Le Brun na VIª Conferência (5 de Novembro de 1667) da Academia Real de Pintura, 

documentada por André Félibien.  

 Le Brun fala da disposição em geral das partes do quadro, da composição do lugar (o 

cenário), da organização do espaço de representação em grupos de figuras, destacando entre 

elas as principais (as personagens, as suas acções e paixões) e da perspectiva aérea (a textura 

das luzes, sombras e cores que impõem um ritmo à composição e exprimem de certa maneira 

o movimento da história)470: “Que a disposição das figuras que compreende a cena [le sujet] 

deve ser composta por partes, por grupos e por contrastes. As partes partilham o olhar [la 

vûë], os grupos detêm-na & ligam a cena [le sujet]. Quanto ao contraste, é ele que dá o 

movimento à cena [le sujet].”471 As várias partes da composição – cenário, grupos de figuras, 

primeiro plano – permitem ao olhar compreender, de um golpe de vista, a integração da cena 

(a recolha do Maná) num tempo (raiar do dia) e num lugar (o deserto), mas também a relação 

hierárquica entre personagens principais, secundárias e figurantes. No caso particular deste 

quadro há uma distribuição dos grupos de figuras que “partilha” o olhar entre um grupo da 

esquerda e um grupo da direita, que abre um espaço central de onde emergem Moisés e Aarão 

(praticamente ao centro)472. Mais à frente, Le Brun – pela voz de Félibien – diz que esta 

distribuição das partes e dos grupos de figuras permite ao olhar percorrer os diversos grupos, 

considerando os vários planos em que se organiza a composição e os corpos das figuras que 

                                                
469 Referindo-se ainda à «máquina» construída por Poussin na preparação das suas composições de pintura de 
história, Françoise Siguret recupera uma distinção feita originalmente por Paul Ricoeur entre o «être comme» da 
mimética teatral e o «voir comme» da mimética pictórica: «Si la ‘grande machine’ construite par Poussin lui a 
‘acquis une estime immortelle parmi les savants’, c’est moins pour elle-même car elle n’est pás nouvelle, que 
parce que Poussin comprend parfaitement bien le mécanisme de la transformation métaphorique qui s’opère 
dans le passage d’une scénographie théâtrale (être comme) à la scénographie picturale (voir comme). Cette 
transformation est une mise à plat de la profondeur, où décor et figures se combinent à dessein en une 
marqueterie perspective.», in Siguret, F., L’œil Surpris…, op. cit., p. 164. 
470 «Que la disposition en général contient trois choses qui sont aussi générales en elles-mêmes; sçavoir la 
composition du lieu, la disposition des figures, & la couleur de l'air.», in Félibien, Entretiens…, op. cit., Tomo 
V, VIª conferência, p. 402. 
471 «Que la disposition des figures qui comprend le sujet, doit-être composée de parties, de groupes & de 
contrastes. Les parties partagent la vûë, les groupes l'arrêtent & lient le sujet. Et pour le contraste, c'est lui qui 
donne le mouvement au sujet.», ibidem, p. 403. 
472 «Les deux parties de ce Tableau qui sont à droit & à gauche, forment deux groupes de figures qui laissent le 
milieu ouvert & libre à la vûë pour découvrir plus avant Moïse & Aaron. La robe du premier est d'une étoffe 
bleuë, & son manteau est rouge. Pour le dernier il est tout vétu de blanc. Ils sont accompagnez des anciens du 
peuple qui sont disposez en plusieurs attitudes différentes.», ibidem, p. 405. 
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os compõem, nas suas diversas situações e nas suas especificidades. Estas figuras, pelo modo 

como estão pintadas e distribuídas, ligadas umas às outras, dentro de cada grupo, não 

dispersam a leitura nem a compreensão da cena, antes pelo contrário, contribuem para a ligar 

e lhe dar inteligibilidade – detendo-a e evitando que se perca na imensidão da paisagem473. “É 

aí que se encontra esse contraste judicioso que serve para dar o movimento, o qual provém 

das diferentes disposições das figuras que a compõem, cuja situação, aspecto & movimentos 

[corporais], estando conformes à história, engendram essa unidade de acção, & a bela 

harmonia que vemos neste Quadro.”474 O movimento, o ritmo e a intensidade da narrativa, da 

“istoria”, mas também as condições da sua legibilidade, resultam então do respeito pelas 

regras dramáticas e retóricas que a encenação convoca na poética teatral, a qual serve de 

modelo a esta encenação pictórica da narrativa representada.  

 Depois Le Brun dá um sentido de leitura e uma explicação da consistência da 

composição, começando precisamente pelo grupo da esquerda e, designadamente, pela figura 

principal desse grupo: a mulher que aleita a sua própria mãe (ou pelo menos uma mulher mais 

velha), em detrimento do seu filho a quem é negado o aleitamento. Segundo Le Brun, a mãe 

(mulher mais velha) e o filho são como que a cadeia e o elo que liga este grupo, composto 

ainda por um velho que observa o centro da cena – Moisés e Aarão – e o jovem que o agarra 

para o levantar, os quais servem ainda para sustentar a unidade desse grupo da esquerda. O 

mesmo se passando no grupo da direita, onde uma mulher de costas é apoiada, de um dos 

lados, por um jovem carregando uma cesta e, do outro lado, pelas duas figuras que recolhem o 

Maná, pelo homem que o prova e pela jovem rapariga que estende as suas vestes na esperança 

de apanhar mais. Os dois grupos parecem assim bem integrados na economia da cena, da qual 

Moisés e Aarão são as personagens principais – segundo o próprio relato bíblico - e no 

sentido de fundo do episódio da recolha do Maná no deserto que sacia os israelitas e os 

recompensa pelas suas privações. 

 

O alfabeto das paixões 

 

 Num terceiro momento – e depois de falar longamente sobre as relações das 

proporções das diferentes figuras, por comparação com as dos mestres antigos – Le Brun 

                                                
473 Ver também pp. 406-407 do mesmo texto. 
474 «Que c'est là qu'on trouve ce contraste judicieux qui sert à donner du mouvement, & qui provient des 
différentes dispositions des figures qui la composent, dont la situation, l'aspect & les mouvements étant 
conformes à l'histoire engendrent cette unité d'action, & cette belle harmonie qu'on voit dans ce Tableau.», 
ibidem, p. 407. 
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dedica-se a explorar o modo como Poussin exprimiu as paixões dos personagens na economia 

daquele episódio bíblico475. É através da análise da posição dos corpos e da representação dos 

seus movimentos que Le Brun interpreta não só as suas acções mas também os seus 

pensamentos476. Começa a sua análise pela primeira figura à esquerda do quadro, em primeiro 

plano – o mais próximo do espectador. Trata-se de um homem com uma idade considerável – 

cuja experiência e saber permitem apreciar o valor ético da acção - que admira a mulher, já 

referida, aleitando a sua própria mãe – na interpretação de Le Brun e de Félibien. O espanto e 

a admiração do personagem são revelados pelos seus gestos e posição corporal477: os 

membros superiores retraídos, junto ao corpo, a mão aberta e meio levantada, os olhos bem 

abertos e a boca fechada, o estômago encolhido e o diafragma subido, um pé recuado, 

marcando a surpresa imprevista que marca o seu espírito e o respeito pelo acto de “caridade 

romana” – tópico frequente da retórica antiga e retomada a partir do Renascimento478 - diante 

dos seus olhos. Esta possibilidade de “escrever” e “ler” as paixões pelos movimentos e 

posições dos corpos representados pressupõe uma espécie de alfabeto para a sua expressão. 

Félibien, nas suas Mémoires, conta-nos como: 

 

“Ao falar de pintura, Poussin diz que do mesmo modo que as 24 letras do alfabeto 

servem para formar as nossas palavras e para exprimir os nossos pensamentos, 

                                                
475 «Il montra d'abord que Monsieur Poussin a rendu toutes ses figures si propres à son sujet, qu'il n'y en a pas 
une dont l'action n'ait rapport à l'état où étoit alors le peuple Juif, qui au milieu du Desert se trouvoit dans une 
extrême nécessité, & dans une langueur épouvantable, mais qui dans ce moment se vit soulagé par le secours du 
Ciel. De sorte que les uns semblent souffrir sans connoître encore l'assistance qui leur est envoyée, & les autres 
qui sont les premiers à en ressentir les effets sont dans des actions differentes.», in Félibien, op. cit., pp. 412-3. 
476 «Mais pour entrer dans le particulier de ces figures, & apprendre de leurs actions mêmes, non seulement ce 
qu'elles font, mais ce qu'elles pensent, il fit un détail très exact de tous leurs mouvements.», ibidem, p. 413. 
Note-se que Le Brun faria (provavelmente no ano seguinte, 1668), nessa mesma Academia Real de Pintura e de 
Escultura, uma famosa conferência sobre a expressão das paixões da alma, onde faz uma exposição sistemática 
da sua teoria, inspirada em alguns aspectos pelo Tratado das Paixões da Alma de Descartes, e que, na altura da 
sua publicação póstuma, por Picart, em 1698, se fez acompanhar de gravuras, que ilustram essas várias 
expressões. Cf. Charles Le Brun, Conférence sur l’Expression Générale et Particulière, Enriquecida com 
figuras gravadas de B. Picart, Ed. J. L. De Lorme / E. Picart, Amsterdam/Paris, 1698. 
477 Cf. Félibien, ibidem, p. 413 e ss. Na sua Conférence sur l’Expression Générale et Particulière, Le Brun, 
definia assim a admiração : «L'ADMIRATION est une surprise qui fait que l'Ame considere avec attention les 
objets qui lui semblent rares & extraordinaires, & cette surprise a tant de pouvoir qu'elle pousse quelquefois les 
esprits vers le lieu où est l'impression de l'objet, & fait qu'elle est tellement occupée à considerer cette 
impression, qu'il ne reste plus d'esprits qui passent dans les muscles; ce qui fait que le corps devient immobile 
comme une statuë, & cet excés d'admiration cause l'étonnement...», in Le Brun, Conférence sur l’Expression…, 
op. cit., pp. 10-11. Interessante verificar que Le Brun começa nesta sua conferência também pela admiração, a 
primeira das paixões da alma segundo Descartes. Aliás a influência do tratamento cartesiano das paixões é 
evidente não só na estrutura como nas próprias definições das paixões feitas por Le Brun. Cf. designadamente, 
Descartes, Oeuvres de Descartes, op. cit., Tomo XI, art lxx, p. 380: «L'Admiration est une subite surprise de 
l'ame, qui fait qu'elle se porte à considerer avec attention les objets qui luy semblent rares &. extraordinaires.»; 
mas também arts. liii e ss., pp. 373 e ss. 
478 Trata-se de um episódio exemplar contado por Valério Máximo nos seus Dictorum factorumque 
memorabilium libri novem, V. Cf. Marin, “Lire un tableau en 1639…”, in Sublime Poussin, op. cit., pp. 28-31. 
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também as feições [linéaments] do corpo humano servem para exprimir as diversas 

paixões da alma, mostrando por fora aquilo que nos vai no espírito…”479 

 

Os gestos de cada figura são assim, no entendimento destes pintores do século XVII, como 

que os elementos lexicais que denominam as paixões da respectiva figura e que, combinados 

com os gestos das outras figuras, com as quais interagem, permitirão formar frases ou 

proposições e assim construir, na totalidade do quadro, o enunciado narrativo da história. 

 Note-se que a escolha de Le Brun para começar a sua leitura do quadro coincide, 

precisamente, com a indicação dada pelo próprio Poussin a Chantelou, quando chama a sua 

atenção para “as sete primeiras figuras à esquerda” do quadro, as quais nos “dirão tudo o que 

aqui está escrito” pois “tudo o resto é do mesmo estofo”. Recordemos que cada uma destas 

sete figuras exprime uma das paixões que governam o espírito de todo o quadro: a admiração 

(o homem que admira a “cena da caridade romana”)480, o langor (o homem prostrado no chão, 

imediatamente por detrás do homem que admira)481, a piedade (o jovem que aponta para o 

milagre divino do Maná)482, a caridade (a mulher que amamenta)483, a grande necessidade (a 

mãe ou mulher aleitada)484, o desejo de se saciar (o filho da mulher que aleita)485, a 

consolação (o homem consolado pela graça divina)486. O homem de certa idade que admira o 

gesto caritativo da mulher que amamenta representa essa admiração, que é também, como 

                                                
479 «En parlant de peinture, P. dit que de même que les 24 lettres de l’alphabet servent à former nos paroles et à 
exprimer nos pensées, de même les linéaments du corps humain à exprimer les diverses passions de l’âme pour 
faire au-dehors ce que l’on a dans l’esprit…», citado por A. Blunt em Poussin, Lettres et Propos sur l’Art, op. 
cit. 
480 Cf. Félibien, op. cit., de novo as pp. 413 e ss. onde Le Brun se ocupa de descrever a posição do homem que 
admira. 
481 «Le Malade qui se leve à demi pour les regarder sert encore à les faire remarquer, il est si surpris qu'il 
oublie son mal pour voir ce qui se passe, car comme la châleur naturelle agit d'avantage, où les esprits se 
portent le plus, on voit que toute sa force se trouve dans la partie supérieure du corps pour considerer la charité 
de cette fille.», in Félibien, Entretiens…, op. cit., Tomo V, viª conferência, p. 416. 
482 «…le vieillard qui est couché derriere ces deux femmes, & qui regarde en haut en étendant les bras... cet 
homme plus sage & plus judicieux au lieu de regarder cette Mane leve les yeux au Ciel, & adore la providence 
Divine qui la répand sur la terre.», Idem, ibidem, p. 416. 
483 Ibidem, p. 415. 
484 «D’un autre côté elle [a filha] voit dans une extrême défaillance celle qui lui a donné le jour…», ibidem, p. 
415. 
485 «…& de l'autre celui qu'elle a mis au monde lui demande une nourriture qui lui appartient, & qu'elle lui 
dérobe en la donnant à un autre.», ibidem. 
486 «Car le jeune homme rempli de joye voyant tomber cette nourriture extraordinaire la montre à ce 
vieillard…», op. cit, p. 416. 
«Comme l'Auteur de cette Peinture est admirable dans la diversité des mouvements, & qu'il sçait de quelle sorte 
il faut donner la vie à ses figures: il a fait que toutes leurs diverses actions & leurs expressions differentes ont 
des causes particulieres qui se raportent à son principal sujet.», ibidem.  
No mesmo sentido desta interpretação, cf. Marin, Sublime Poussin, op. cit., p. 26: «Avec le groupe des sept 
figures du premier plan à gauche est fourni d’abord un groupe de lisibilité maximale par sa rigueur 
compositionnelle (il «groupe», dira de lui Diderot) et par sa densité figurative qui permet de re-connaître tout le 
reste des figures du tableau…». 
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bem alerta Marin487, a atitude suscitada ao espectador do quadro total, o interlocutor de 

Poussin, Chantelou, mas ainda – acrescentamos nós – a todo e qualquer espectador que saiba 

ler e compreender esta obra pictórica. Num certo sentido, o homem que admira representa 

todos os espectadores com maturidade e conhecimento suficientes para apreciar não só o 

quadro, enquanto obra de arte, como tudo aquilo que ele representa, enquanto sentido 

simbólico, religioso e filosófico. É uma figura, quase no limite do quadro, que marca o início 

de leitura da enunciação pictórica. Uma enunciação que ganha sentido, desde logo, nas 

ligações entre as sete figuras desse grupo da esquerda, figuras mais simbólicas e abstractas 

cujo significado se projecta nos outros grupos de figuras, os quais, imersos na atmosfera mais 

literal da narrativa bíblica, actualizam os vários símbolos no contexto religioso da cena, 

difundindo o sentido da representação pelo resto do quadro. Enquanto, porém, a leitura de um 

texto escrito se faz pelo seguimento linear da frase, a “leitura” do quadro não se limita nunca 

a um percurso linear do olhar pela sua superfície pictórica. Não obstante as indicações de 

Poussin e as estratégias de composição que dividem o plano de representação em áreas 

(parties) e grupos de figuras, o olhar nunca será contido entre fronteiras espaciais – excepto, 

por um efeito de selecção perceptiva, dentro dos limites da moldura – e regressará repetidas 

vezes aos mesmos lugares figurativos ou cromáticos, acrescentando camadas de sentido que 

não haviam sido previstas pelo pintor, mas presentes, em potência, pelas marcas físicas e 

químicas que foram por ele deixadas voluntária e involuntariamente na superfície do quadro. 

E não apenas isso, como a própria relação perceptiva, concreta, entre um espectador e o 

quadro que observa gerará sentidos inesperados e expandirá o conteúdo semântico da 

representação pictórica. Significa isto que, num “texto pictórico”, mais do que num texto 

literário, o sentido expresso nunca está fechado, pois ele é aberto pela representação e 

construído com cada um dos espectadores do quadro. 

 

Ressonâncias neerlandesas 

 

 Não obstante as devidas diferenças e distâncias, a que já nos referimos na secção 

anterior, entre Poussin e Van Hoogstraten, a verdade é que também este outro pintor 

neerlandês recorreu em mais do que um lugar à metáfora linguística e gramatical na sua 

Introdução à Alta Escola da Arte da Pintura, nomeadamente no que diz respeito ao problema 

                                                
487 «Autrement dit, cette figure de gauche au premier plan représente bien l’admiration, (…) mais aussi 
Chatelou, le spectateur du tableau total, tout en lui montrant la modalité passionnelle du regard qu’il aura ou 
devra avoir sur le tableau.», in Marin, ibidem, p. 29. 



195 
 

da «significação» (beduilding) na pintura de história. Daquilo que escreveu sobre este tópico, 

pode dizer-se que Hoogstraten pressupõe na obra pictórica uma parte principal (hoofdzaak) e 

uma parte acessória (bijwerk)488: a principal conterá todos os signos (teken) necessários à 

identificação do tema e é para ela que o olhar imediatamente será atraído, retirando-se dessa 

parte o nome da obra; a acessória permitirá acabar e completar (bijwerken) a parte principal, 

operando como um parergon, ou seja, acrescentando detalhes à enunciação principal que 

servem não apenas para a ornamentar mas para a completar, enriquecer, clarificar ou 

simbolizar com «suplementos» (bijvoegsels) significativos. No cap. V do Livro III (Clio), 

denominado precisamente “Dos suplementos pelos símbolos (zinnebeelden) e pelas invenções 

poéticas”, diz-nos Hoogstraten que convém a uma boa pintura que tenha uma qualquer 

«significação instrutiva», pois ainda que a arte de pintar seja grande por si mesma, as 

«invenções penetrantes» e as «reflexões secretas» que lhe podem ser acrescentadas, com um 

propósito edificante, dar-lhe-ão uma dignidade moral – e epistémica, acrescentamos nós – 

ainda maior: 

 

 “Para ornar uma obra simples da maneira mais estimável, 

O melhor é juntar-lhe, o que pode ser feito de muitos modos, 

Uma parte acessória que explica as coisas de forma velada. 

Um símbolo feito de figuras ou de animais reunidos 

Servirá, então, para revelar paixões e emoções, 

Como se se tratasse de um texto conhecido e legível. 

 

Os Egípcios, os Chineses, os Japoneses e os Mexicanos escreveram os seus livros com 

símbolos em vez e no lugar das letras. E este modo de representar chegou-nos 

igualmente a nós pela arte da pintura.”489  

 
                                                
488 Seguimos neste ponto a interpretação de Jan Blanc, em Peindre et penser la peinture au XVIIe siècle : la 
théorie de l’art de Samuel van Hoogstraten…, op. cit., pp. 141 e ss, que nos alerta para o facto de com estas 
partes não se entender necessariamente zonas espaciais da superfície da tela, mas elementos da representação, no 
que respeita à sua relação com a concepção, composição e execução da obra acabada. Sobre a parte acessória, no 
tratado de Hoogstraten, veja-se, Introduction…, op. cit., pp. 254 e ss [Livro IV, cap. vi]. 
489 «Pour orner (versieren) une oeuvre simple de la façon la plus estimable, / Le mieux est d’ajouter, ce qui peut 
se faire de diverses façons, / Une partie accessoire (bywerk) qui explique les choses de façon voilée. / Une 
symbole (Zinnebeelt) fait de figures ou d’animaux réunis / Servira alors à dévoiler des passions et des émotions, 
/ A la façon d’un texte connu et lisible. 
Les Egyptiens, les Chinois, les Japonais et les Mexicains ont écrit leurs livres avec des symboles (Zinnebeelden) 
en lieu et place des lettres. Et cette façon de représenter est également parvenue jusqu’à nous avec l’art de 
peinture. [Liv. III, cap. v, p. 90]», in Hoogstraten, S. van, Introduction à la Haute École de l’Art de Peinture, op. 
cit., p. 189. 
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Hoogstraten admite neste excerto que pintar símbolos (Zinnebeelden: literalmente, imagem 

[beeld] significante [zin]), feitos de figuras, servirá para revelar sentidos (paixões e emoções) 

que poderão ser lidos como num texto; aliás, acrescenta ele, como nessas tradições de escrita 

hieroglífica ou ideográfica (em rigor, porém, deverá dizer-se logográfica, na medida em que 

não representam directamente ideias mas palavras ou morfemas) onde os usam, em vez de 

letras. Evidentemente, as letras são também convenções simbólicas, mas parece-nos que 

Hoogstraten estará a pensar naqueles hieróglifos ou logogramas como sendo, sobretudo, 

«imagens significantes», ideias e sentidos representados por imagens. Depois sugere ainda a 

origem hieroglífica ou ideográfica da própria arte da pintura490, reforçando essa ideia de que 

ela é igualmente legível, como os caracteres simbólicos de uma escrita.  

 Não obstante, a importância concedida por Hoogstraten, em algumas passagens do seu 

Inleyding, aos símbolos, ele não parece, no entanto, crer no carácter unívoco e universal dessa 

linguagem pictórica. A propósito das cores, por exemplo, ele confia apenas na sua 

legibilidade na medida da sua convencionalidade e não como inequívocos sinais de uma 

determinada significação. Veja-se, a este propósito, o que diz sobre as cores das peças de 

vestuário dos personagens num quadro de história, da coloração da pele desses personagens 

para transmitir os seus temperamentos, das estações do ano e das virtudes491. Aliás, um pintor 

de história não pode negligenciar o conhecimento das emoções da alma humana nem o saber 

                                                
490 Se recordarmos o texto já referido de Walter Benjamin, Sobre a pintura ou sinal e mancha, nesta concepção 
residiria um erro comum: o de compreender a pintura ainda como composto de sinal e mancha, de desenho e cor; 
quando, para Benjamin, não há elemento gráfico na pintura, não há o gesto de inscrição que faz surgir a figura 
por oposição ao fundo, mas «Na pintura não há fundo e nela não existe também linha desenhada.» Porque a 
pintura é puramente mancha, cor que se manifesta por impregnação da tela, madeira, muro. Isto não significa, 
porém, que não haja uma dimensão linguística da pintura. Mas a linguagem pictórica manifesta-se na 
composição – na «limitação recíproca das áreas de cor» - e não no desenho. É pela composição que o quadro se 
torna nomeável. É através da composição que no quadro se vêem surgir as figuras e não pelo desenho – que 
eventualmente subjaza num prévio esboço. Cf. Benjamin, W., “Sobre a pintura ou sinal e mancha”, in Molder, 
Matérias Sensíveis, op. cit., pp. 16-17. 
491 Veja-se o cap. vi do Livro VI (Terpsicore), “Sobre a significação das cores”, onde ele refere os sentidos 
convencionais das cores dos tecidos e das peles, relativas à antiga teoria médica dos humores – sanguíneo 
(vermelho), colérico (azul), flegmático (branco) e melancólico (negro) – mas colocando algumas reservas e 
reenviando para Cesare Ripa, o autor da Iconologia, para conferir essas convenções. Cf. Hogstraten, op. cit., pp. 
356-357 [pp. 222-223].  
Ainda que Hoogstraten não refira neste aspecto a influência de Descartes, nem haja indicação de que teria lido o 
seu Traité des Passions de l’Âme, não deixa de ser curioso comparar o que o autor da nova filosofia disse sobre 
as mudanças de cor da pele provocadas pelas diferentes emoções: «On ne peut pas si facilement s'empescher de 
rougir ou de pâlir, lors que quelque passion y dispose : pource que ces changemens ne dépendent pas des nerfs 
& des muscles, ainsi que les precedens ; & qu'ils vienent plus immédiatement du coeur, lequel on peut nommer 
la source des passions, entant qu'il prépare le sang & les esprits à les produire. Or il est certain que la couleur 
du visage ne vient que du sang, lequel, coulant continuellement du coeur par les artères en toutes les veines, & 
de toutes les veines dans le coeur, collore plus ou moins le visage, selon qu'il remplit plus ou moins les petites 
veines qui sont vers sa superficie.», in Œuvres de Descartes, op. cit., Tomo XI, art. cxiv, p. 413. 
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exprimi-las, mas coloca-se esse problema - talvez o mais difícil492 - de mostrar pelas figuras e 

pelos corpos visíveis o «mundo invisível» dos movimentos da alma.  

 Já vimos como Le Brun interpretou a arte de Poussin para exprimir esse «invisível» e 

como Félibien relatou a crença do pintor do Maná na existência de um alfabeto pictórico 

capaz de transmitir as emoções e paixões humanas. Ora, também Hoogstraten aborda este 

difícil problema da representação, dedicando os dois últimos capítulos do Livro III (Clio) aos 

«sentimentos e paixões da alma» (cap. viii) e à «atitude na acção da história» (cap. ix)493. 

Segundo ele, é preciso, numa pintura de história, fazer ver as «verdadeiras e as justas paixões 

das almas, que são as causas da história (geschiedenis)», é preciso dar aos corpos «os 

movimentos próprios em função das suas atitudes (doeningen)» e que tudo isso seja mostrado 

de uma maneira própria à arte494. E tal como Poussin, segundo os relatos de Sandrart, de 

Félibien e de Le Blond de La Tour, fazia apelo ao modelo teatral – através da sua maqueta - 

para encenar no quadro o texto da história, também Hoogstraten recomenda o modelo do actor 

de teatro aos seus aprendizes, para tomarem conhecimento dos sentimentos interiores e dos 

movimentos exteriores que causam as paixões da alma: «Aprende desde já, ó jovem pintor, a 

representar papéis»495! O pintor neerlandês diz que «os movimentos da alma se notam bem 

melhor no rosto, a cujos traços os movimentos do corpo se juntam igualmente, de tal modo 

que sendo capaz de imaginar os movimentos do rosto, será mais fácil de representar os do 

corpo»496. Recordando o exemplo de Demóstenes, insta os seus aprendizes a colocarem-se 

diante de um espelho a praticar a expressão de certas emoções, para, ao representar essas 

paixões dessa maneira, assumirem, por um efeito especulativo e mimético, ao mesmo tempo, 

a posição de actor e de espectador497. «Os traços do rosto onde vemos e lemos, por assim 

dizer, o gosto e o desgosto, o amor e o ódio, o zelo e a reticência, a alegria e a tristeza, e tantas 

outras paixões que podem sempre mover-se na alma, são muito justamente chamados de 

                                                
492 «Les peintures qui appartiennent au troisième et plus haut degré sont donc celles qui montrent aux hommes 
les mouvements et les volontés les plus nobles des créatures raisonnables, qui ne se réduisent pas à un 
mouvement animal, ce qui explique que les artistes les plus capables de le représenter sont aussi les plus rares. 
[cap. iv, Liv. III, p. 87]», in Hoogstraten, ibidem, p. 186. 
493 Ibidem, pp. 212-228 [pp. 109-121]. 
494 «Première remarque: il faut faire voir les vraies et les justes passions des âmes, qui sont les causes de 
l’histoire (geschiedenis), et cela en chaque personnage et en fonction de l’importance que chacun a dans le 
sujet. Deuxième remarque: il faut donner aux corps les mouvements propres en fonction de leurs attitudes 
(doeningen). Troisième remarque: il faut qu’ils se montrent d’une manière propre à l’art. [cap. viii, Liv. III, p. 
109.]», ibidem, p. 212. 
495 «Apprenez dès maintenant, ô jeune peintre ! à jouer des rôles. [cap. viii, Liv. III, p. 109]», Idem, ibidem. 
496 «Mais ces mouvements de l’âme se remarquent bien mieux sur le visage, aux traits duquel les mouvements du 
corps se joignent également, si bien qu’en étant capable de s’imaginer les mouvements du visage, il sera plus 
facile de se représenter ceux du corps. [ibidem]», op. cit., p. 213. 
497 «Ces passions que vous avez l’intention d’exprimer, on tirera un semblable profit à les représenter devant un 
miroir afin d’y être à la fois acteur et spectateur. [p. 110]», ibidem. 
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espelho do coração.»498 Por esta razão, havia Van Hoogstraten também consagrado um 

capítulo inteiro (ii) do Livro II (Polimnia) à fisiognomonia (kroostkunde), «ciência» que se 

funda nas particularidades da fácies, isto é, no aspecto do rosto e que permite através do 

conhecimento disso revelar «o seu país, a sua família, o seu espírito e a inclinação da sua 

alma»499. Segundo este modelo fisiognomónico, seria possível decifrar os sinais físicos dados 

pelo aspecto do rosto e assim conhecer não só a identidade e inclinação naturais mas também 

o estado psíquico de uma pessoa (ou personagem, na tela) como se a sua fácies fosse um livro 

aberto. Apesar da extensão do tratado dedicada às teorias fisiognomónicas (a zoomórfica, a 

metoposcópica, a hipocrática e, ainda, a quirológica500) - já que em muitos aspectos servem 

para justificar a ideia de que é preciso distinguir o aspecto de cada uma das figuras num 

quadro em função das suas respectivas propriedades, atributos e paixões -, Van Hoogstraten 

coloca algumas reservas e objecções em relação à sua universalidade e alcance, opondo-lhes o 

seu carácter metafórico e contextual e apresentando alguns contra-exemplos práticos501. Pois 

«não se trata de entender que elas [as teorias fisiognomónicas] sejam sempre fiáveis, mas 

somente de incitar o espírito do pintor, ao imitar tal ou tal invenção, a fazer prova da sua 

prudência»502. Exige-se, portanto, do aprendiz de pintura que reflicta ele mesmo sobre a 

                                                
498 «Les traits du visage où l’on voit et lit pour ainsi dire le goût et le dégoût, l’amour et la haine, le zèle et la 
réticence, la joie et la tristesse, et autant de passions qui peuvent toujours se mouvoir dans l’âme, sont très 
justement appelés le miroir du cœur.», ibidem. 
499 «Passons à présent à la physiognomonie. Elle est la connaissance qui, en se fondant sur des particularités 
que l’on remarque sur la face ou le visage des hommes, permet de révéler leur pays, leur famille, leur esprit et 
l’inclination de leur âme. [cap. ii, Liv. II, p. 40]», op. cit, p. 126. 
Sobre o tratamento dado por Hoogstraten à fisiognomonia, veja-se Blanc, J., Peindre et penser la peinture…, op. 
cit., pp. 178-184.  
O tratamento da fisiognomonia pelos pintores era relativamente comum desde o Renascimento. Também Charles 
Le Brun dela tratou numa conferência dada na Académie Royale de Peinture et de Sculpture. Cf. o «Abregé 
d’une conférence de Monsieur Le Brun sur la Phisonomie (sic)» in Le Brun, Conférence sur L’Expression…, op. 
cit., pp. 55-61. 
500 Trata-se, respectivamente, da teoria dos «homens-animais», que permite conhecer as paixões dos indivíduos 
em função da aproximação entre os traços do rosto de um humano e o dos animais, da teoria que permite ler o 
futuro de uma pessoa pelos traços do seu rosto, da teoria dos humores ou temperamentos herdada de Hipócrates 
e, finalmente, a teoria que permite ler a «linguagem universal» do corpo e, especificamente, das mãos. Cf. 
Hoogstraten, Introduction…, op. cit., pp. 126 e ss [pp. 41 e ss]. 
501 A propósito das indicações quirológicas para a expressão das atitudes na acção da história: «Pour ce qui 
concerne les mains, la plupart des actions (daden) ou des attitudes (doeningen) peuvent être représentées grâce 
à elles. Et l’on peut presque comparer leurs mouvements à une langue universelle. Elles désirent et aiment, 
demandent, refusent, montrent de la joie, de la tristesse, de la douleur, de la reconnaissance, de la peur et de 
l’horreur. (…) Néanmoins, il arrive parfois qu’il existe une grande différence entre les peuples de nationalités 
variées, comme lorsqu’il s’agit d’appeler, par exemple. Lorsque nous, Néerlandais, nous appelons quelqu’un 
vers nous ou quand nous faisons des signes, nous levons en effet la main et balançons les doigts vers le visage, 
ce qui, chez les Italiens, est considéré comme un geste insultant. Eux, au contraire, tendent la main en l’agitant 
vers le bas, un geste presque semblable à celui que nous faisons quand nous appelons à nous les petits chiens 
ou, vu de loin, à nos indications de la main ou nos prières de fuite…», in Hoogstraten, ibidem, p. 223 [p. 118]. 
502 «Avant d’aller plus loin, nous devons ajouter ici quelques-unes des observations que les anciens ont faites sur 
la physiognomonie. Il ne s’agit pas d’entendre qu’elles sont toujours fiables, mais seulement d’inciter l’esprit du 
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melhor forma de exprimir no quadro as acções e paixões dos personagens da história e que 

confie sobretudo nos efeitos de composição, na correcta caracterização das circunstâncias da 

acção, enriquecendo, se necessário, o quadro de «suplementos» significantes que permitam a 

contextualização e compreensão do sentido da representação503, recorrendo, apenas, em casos 

muito específicos, à associação fisiognomónica de atitudes a determinadas significações, 

quando se trate de gestos bem codificados e instituídos na tradição iconográfica e literária, ou 

seja, quando esteja garantido um grau de convencionalidade que minore os riscos de 

equivocidade expressiva.  

 

 

Secção 4.  

Transitividade e reflexividade do quadro 

 

 Na secção anterior, procurámos saber como é que no discurso teórico da arte do século 

XVII, tanto no sul (com Poussin) como no norte (com Hoogstraten) da Europa, os pintores 

entenderam a possibilidade de estabelecer uma linguagem pictórica, com uma gramática 

própria, um léxico, uma sintaxe, uma semântica e, também, uma pragmática adequadas ao 

meio pictórico e, em particular, àquele que se manifesta dentro da moldura – na pintura de 

cavalete. Na representação narrativa: as figuras narrativas, as personagens com as suas 

características de identificação, ou seja, o seu modo de apresentação, as suas formas, as suas 

cores e os elementos que as compõem (vestes, acessórios e expressões, nas figuras 

antropomórficas) em geral, constituiriam o léxico, as unidades mínimas e virtuais para exercer 

a relação linguística de denotação e para a consecutiva construção de um enunciado narrativo; 

as relações recíprocas entre as figuras, a sua distribuição espacial na representação – na 

superfície do quadro – seriam o esquema sintáctico da composição do “espaço 

representado”504; a articulação das figuras, com as suas características próprias, as suas 

expressões e a sua relação a um texto prévio ou, pelo menos, ao imaginário de um espectador 

virtual, permitiriam o estabelecimento de um sentido para a cena figurada e a possibilidade de 

                                                                                                                                                   
peintre, en imitant telle ou telle invention, à faire preuve de sa prudence.», in Hoogstraten, op. cit., p. 128 [p. 
42]. 
503 Cf. Blanc, J., Peindre et penser la peinture…, op. cit., pp. 182-184. 
504 Num artigo escrito para a entrada «Représentation narrative» da enciclopédia francesa Universalis, Louis 
Marin distinguiu três espaços implicados pela representação narrativa: o “espaço da representação” – constituído 
pelo suporte e pela superfície de inscrição da narrativa; o “espaço representado” – o meio no qual se situam as 
figuras narrativas e as suas acções; e o “espaço de visibilidade” – aquele onde é possível ver a representação e 
onde o espectador se encontra situado. Cf. Louis Marin, “Représentation narrative” in Encyclopaedia 
Universalis, vol.19, Encyclopaedia Universalis France, Paris, 1996, pp. 824-827. 



200 
 

o espectador ir produzindo perceptivamente a narrativa, a ‘história’, que o quadro conta; 

finalmente, as condições de visibilidade, o enquadramento, o dispositivo perspectivístico (que 

determina o ponto de fuga, mas também o ponto de vista em função do qual o espectador vê o 

representado), o contexto de exibição da obra pintada e, de uma certa maneira, também o 

contexto de produção (a encomenda, o pintor, o texto religioso, mitológico ou literário a que a 

narrativa pictórica se refere) constituiriam as condições da emergência do sentido da 

representação, enquanto acto de linguagem, com causas e efeitos metalinguísticos. Na 

representação icónica descritiva, os elementos linguísticos não são muito diferentes: 

postulam-se objectos icónicos, zonas da superfície pictórica, individualizadas por linhas, por 

sombras, por cores, as figuras que representam, ou seja, que denotam, referem objectos 

ordinários (copos, mesas, flores, arbustos, árvores, animais, pessoas, casas, florestas, 

montanhas, nuvens, etc.) do mundo exterior; a sua distribuição no espaço da representação 

determina as suas posições recíprocas como, por ex., se estão em baixo, em cima, por detrás, 

ao longe, na proximidade, em movimento, em desequilíbrio, etc.; o tipo de objectos 

representados, a sua composição e a organização das cores, das luzes, das sombras dão o 

sentido da representação; mas a existência de um código emblemático ou iconográfico, 

convencionado entre autor e intérprete, podem determinar um outro nível de leitura simbólico 

em que os objectos não são apenas referidos na sua facticidade e na sua determinação em 

relação a todo o cenário da representação (interior, paisagem, campo, cidade), mas também 

em relação a um sentido velado e cifrado que transporta outras significações, as quais são por 

isso também determinadas pelo contexto de produção e de recepção da obra pictórica. 

 

Um plano transparente: a “janela” 

 

 Esta analogia ou ficção linguística pressupunha, no entanto, sem o dizer, uma 

condição da pintura representativa, isto é, a transparência do “espaço de representação”. 

Quando, no fim da secção 1 deste capítulo, referimos a questão da superfície, aludimos 

precisamente a esse aspecto da pintura em que ela (a superfície) se apresenta mais como um 

limiar entre a representação e o mundo exterior que pretende representar, do que como um 

limite entre um suporte físico, sólido, mas coberto de uma mistura líquida que se solidifica, e 

a atmosfera exterior que o envolve. As tintas que cobrem a superfície de um quadro são 

evidentemente materiais químicos e físicos que absorvem uma parte do espectro luminoso e 

reflectem a parte que nós vemos, fazendo-nos atribuir-lhe as cores específicas (esqueçamos 

por agora a questão metafísica da identificação e distinção das cores). Porém, o que acontece 
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é que a nossa percepção selecciona marcas, contornos, zonas, relações entre elas e, com a 

ajuda da imaginação e da sua faculdade de esquematizar, identifica figuras às quais atribui 

referências e sentidos. O mais interessante é que a inscrição dessas marcas, desses contornos e 

dessas zonas coloridas se foi desenvolvendo de tal modo que se tornou possível a um 

espectador, que não conhecera o processo de inscrição, reconhecer as referências e os sentidos 

inscritos pelo autor das inscrições gráficas e pictóricas. O grau de sofisticação elevou-se 

quando se aperfeiçoou a técnica de projecção das imagens do mundo tridimensional num 

plano a duas dimensões, a perspectiva. Quando o polímato do Renascimento, Leon Battista 

Alberti, aperfeiçoou o seu método de “construção legítima” de uma imagem pictórica em 

perspectiva, ele percebeu que lhe convinha o modelo da “janela”: 

 

“Em primeiro lugar, na superfície sobre a qual pinto, inscrevo um quadrângulo com 

ângulos rectos, tão grande quanto eu queira, o qual pode ser considerado como uma 

janela aberta através da qual eu vejo aquilo [a história] que quero pintar. Aqui 

determino, a meu bel-prazer, o tamanho do homem na minha pintura. Divido a altura 

desse homem em três partes. (...) Depois dentro do quadrângulo, onde me parecer 

melhor, eu faço um ponto que ocupa aquele lugar que o raio central deve atingir. E 

este é chamado o ponto central. Este ponto é justamente colocado (...) de um modo 

que o espectador e as coisas pintadas que ele vê parecerão estar no mesmo lugar.”505 

(sublinhado nosso) 

 

Esta “janela” - que, mais à frente no texto (Liv. II, 31), ele transformaria artificiosamente num 

véu (velo, velum)506 transparente, auxiliado por uma grelha que proporcionava uma maior 

                                                
505 Alberti, De Pictura / Della Pittura, Liv. I, 19: «Principio in superficie pingenda quam amplum libeat 
quadrangulum rectorum angulorum inscribo, quod quidem mihi pro aperta finestra est ex qua historia 
contueatur, illicque quam magnos velim esse in pictura homines determino. Huiusque ipsius hominis 
longitudinem in tres partes divido (...) Post haec unicum punctum quo sit visum loco intra quadrangulum 
constituo, qui mihi punctus cum locum occupet ipsum ad quem radius centricus applicetur, idcirco centricus 
punctus dicatur. Condecens huius centrici puncti positio est non altius a iacenti linea quam sit illius pingendi 
hominis longitudo, nam hoc pacto aequali in solo et spectantes et pictae res adesse videntur. / Principio, dove io 
debbo dipingere scrivo uno quadrangolo di retti angoli quanto grande io voglio, el quale reputo essere una 
finestra aperta per donde io miri quello che quivi sarà dipinto; e quivi ditermino quanto mi piaccino nella mia 
pittura uomini grandi; e divido la lunghezza di questo uomo in tre parti (...) Poi dentro a questo quadrangolo, 
dove a me paia, fermo uno punto il quale occupi quello luogo dove il razzo centrico ferisce, e per questo il 
chiamo punto centrico. Sarà bene posto questo punto alto dalla linea che sotto giace nel quadrangolo non più 
che sia l'altezza dell'uomo quale ivi io abbia a dipignere, però che così e chi vede e le dipinte cose vedute paiono 
medesimo in suo uno piano.» 
506 Cf. Alberti, De Pictura / Della Pittura, Liv. II, 31: «Id istiusmodi est: velum filo tenuissimo et rare textum 
quovis colore pertinctum filis grossioribus in parallelas portiones quadras quot libeat distinctum telarioque 
distentum. Quod quidem inter corpus repraesentandum atque oculum constituo, ut per veli raritates pyramis 
visiva penetret. / Egli è uno velo sottilissimo, tessuto raro, tinto di quale a te piace colore, distinto con fili più 
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comodidade e exactidão na produção da imagem - foi a metáfora escolhida para ilustrar uma 

propriedade transitiva da representação pictórica em perspectiva. Ficcionou-se, portanto, um 

plano transparente, aberto pela superfície do quadro, entre o espectador e a cena representada, 

como se a única coisa que os separasse fosse uma janela, que o olhar atravessava para ver o 

mundo representado e que o espectador, imaginária e visualmente, poderia penetrar para 

produzir o sentido da representação. Com esta ficção, o «espectador e as coisas pintadas que 

ele vê [pareciam] estar no mesmo lugar», partilhar o mesmo espaço perceptivo (físico e 

profano)507, quando na verdade o espectador apenas estava a olhar para uma superfície 

material plana, coberta de marcas de tinta. 

 Quando se refere, porém, a dimensão da transitividade da representação pictórica não 

se pensa apenas na natureza mimética da pintura e no modo como a invenção da perspectiva 

permitiu ao espectador a imersão visual na cena representada. Existe um aspecto semiótico 

que subjaz à hipótese da transitividade na representação. Pois pensando nela como um signo – 

ou conjunto de signos – postula-se que ela deixa ver através, ou pelo menos que ela dá a ver. 

Ora se dá a ver aquilo que nela se representa, a imagem pictórica tem que se invisibilizar 

enquanto coisa para se deixar ver enquanto signo508, ela tem de ser transparente como todo o 

signo509, de modo a produzir a sua relação de representação (e para o signo linguístico, a 

relação de significação). Só podemos ler na tela as figuras, o espaço, a acção, os movimentos, 

se pensarmos que essa imitação de linhas e cores numa superfície é transparente, de modo a 

deixar ver simbolicamente aquilo que lá não está física nem materialmente, já que ali está, 

nesse sentido, apenas uma mistura, um empastado, de pigmentos, de óleos, de água, 

agregados a um suporte em madeira ou a um tecido de algodão ou linho. Veremos daqui a 

pouco, contudo, que nesta perspectiva semiótica, o quadro enquanto signo ou conjunto de 

signos – miméticos ou linguísticos, “naturais” ou “de instituição” – tem um outro aspecto que 

é inerente à sua condição representativa: é que um signo ao apresentar-se representando, 
                                                                                                                                                   
grossi in quanti a te piace paraleli, qual velo pongo tra l'occhio e la cosa veduta, tale che la pirramide visiva 
penetra per la rarità del velo.» 
507 Sobre a “janela albertiana” e a diferença simbólica, cultural e religiosa, desse modelo de representação em 
perspectiva, relativamente ao de Brunelleschi, por exemplo, ver Edgerton, S., The Mirror, The Window and The 
Telescope, op. cit., pp. 126 e ss: «Alberti's veiled window significantly differed from Brunelleschi's mirror in that 
it opened upon actual nature with no special sense of it being a mere reflection of God's divine paradise. 
Nonetheless, Alberti in his time was hardly interested in giving his artist readers a better means of copying what 
is seen in the purely "here and now" sense of secular reality. Rather, and even though he surely wanted Natura 
to be depicted the way we see her "here" on earth, he did not want the lady to be represented without her 
artificial makeup. Through the veil, the painter should not just behold "nature naturing" (natura naturans) in the 
wild, weeds-and-all sense, but "nature natured" (natura naturata): that is, manicured and modified according to 
the ancient understanding of moral order. (p. 129)» 
508 Basta recordarmos a máxima 3 do capítulo IV da Primeira Parte da Lógica de Port-Royal; cf. Arnauld & 
Nicole, La Logique ou L’Art de Penser, op. cit., p. 54. 
509 Cf. Récanati, F., La Transparence et l’Énonciation, op. cit, pp. 31 e ss. 
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representa-se a si mesmo como tal e, portanto, auto-representa-se. O signo tem 

necessariamente uma dimensão reflexiva. E o quadro – que não é apenas signo – tem ainda 

outros aspectos de reflexividade. 

 Os pintores, depois do Renascimento, estavam bem conscientes daquela ficção da 

‘janela’ – que deixava ver através (perspicere) - ou do ‘véu’ – que ao mesmo tempo cobria e 

descobria, velava e desvelava -, jogando, muitas vezes, pictórica e simbolicamente, com ela 

no próprio “espaço representado”. Ela não foi apenas um truque técnico para auxiliar os 

pintores a fazer uma representação realista do espaço, pois, ao ser integrada pictoricamente, 

contribuiu também para que a pintura se reflectisse a si mesma e tomasse consciência da sua 

identidade e da sua autonomia pictórica. Quantos quadros, desde a invenção da metáfora 

fenestral, não representaram cenas interiores em que as janelas abriram o espaço da cena para 

um outro espaço representado dentro da representação? Porém, sob a aparência de uma mera 

disposição realista da representação - uma necessidade, na medida em que, os espaços 

interiores das casas e dos palácios têm janelas e por isso têm de ser representadas - a inclusão 

de janelas permitiu uma abertura (ou várias aberturas) da cena interior a uma cena ou 

paisagem exterior, gerando uma nova imagem dentro da imagem. Já muitos historiadores da 

arte mostraram como a “janela” no Renascimento fora, não apenas uma metáfora 

perspectivística para a pintura, mas, enquanto “janela pintada”, aquilo que pode ter permitido 

o nascimento da paisagem510. Enquanto género pictórico, ela só se autonomizaria, tal como as 

naturezas mortas e a pintura de género, em geral, no século XVII, mas enquanto fenómeno 

cultural também não terá havido um conceito de ‘paisagem’ antes de a pintura do 

Renascimento (tanto na pintura italiana como flamenga) começar a abrir janelas nas 

representações de cenas interiores ou em retratos, em que o exterior surgia lá ao longe, 

abrindo uma outra vista. A janela dentro do quadro abre o espaço representado, não somente 

prolongando-o ou expandindo-o, mas criando nele um espaço de representação, uma janela 

dentro da janela, um quadro dentro do quadro. 

 Essa janela dentro do quadro ou esse outro ‘quadro’ dentro da ‘janela’ haveria de 

autonomizar-se esteticamente, nos finais do século XVI e durante o século XVII, para fazer 

nascer a paisagem, enquanto género pictórico por direito próprio, sobretudo, na pintura 

sententrional, flamenga e holandesa511. E houve vários pintores que se tornaram especialistas 

                                                
510 Cf. Victor I. Stoichita, L’Instauration du Tableau, op. cit., pp. 58-67 : «C’est le rectangle de la fenêtre, qui 
transforme le dehors en ‘paysage’. (p.58)» E a obra de Anne Cauquelin, L’Invention du Paysage, Librairie Plon, 
Paris, 1989, condensava já essa tese. 
511 Evidentemente, nas pinturas meridionais também houve alguns exemplos, entre os italianos (Tiziano) e os 
franceses (Nicolas Poussin, Claude Lorrain), ainda que houvesse quase sempre uma história mitológica, religiosa 
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da paisagem, como por exemplo os holandeses Jacob van Ruisdael (1628-1682) ou Philips 

Konninck (1619-1688). Victor Stoichita recorda também que mesmo um quadro famoso 

como a Vista de Delft de Vermeer, que constitui uma paisagem urbana, foi um quadro feito a 

partir de uma janela512 e que a ‘janela’ como paradigma do nascimento da paisagem haveria 

de permanecer na memória da pintura, ao ponto de um estranho quadro do pintor Jan Porcellis 

(1583-1632), que representa uma tempestade no mar, é enquadrado por uma janela doméstica 

pintada, como se o espectador estivesse a ver, através de uma ‘janela’, situada em alto mar, as 

tribulações dos barcos no meio da tempestade! Esta paisagem marítima, Tempestade (1629), 

exposta hoje na Alte Pinakothek de Munique, é um quadro de pequenas dimensões (18,5 x 24 

cm) – pequeno demais para ser um verdadeiro trompe-l’œil, pois não enganaria nenhum olho 

ao simular uma janela – parece, antes de mais, ser uma manifestação dessa dimensão reflexiva 

da pintura que tem a capacidade de se representar representando e que aqui revela uma 

consciência dessa autonomia estética da ‘paisagem’, enquanto imagem pictórica, em relação à 

experiência vivida da natureza.513 

 

Uma superfície opaca: o “espelho” 

 

 Contudo, houve, desde o início das “invenções” da perspectiva pelos artistas do 

Renascimento, um outro modelo complementar da imagem pictórica: o do espelho. Pois já a 

experiência de Brunelleschi, no dealbar do século XV, mostrara essa reflexividade imanente 

ao próprio sistema da representação em perspectiva, ao fazer reflectir a imagem do quadro 

num espelho colocado perante ele e espreitando por trás do quadro através de um pequeno 

buraco feito previamente no seu centro. Na verdade, essa “caixa óptica”, que estabeleceu uma 

equivalência estrutural entre o ponto de vista e o ponto de fuga ou, noutros termos, entre o 

olho e o olhar, só o conseguiu pelo recurso de um espelho: o espectador olha o quadro, no 

espelho, através (perspectiva) do seu suporte e recebe do espelho a projecção (prospectiva) 
                                                                                                                                                   
e alegórica, que a justificasse. Mas não podemos esquecer, nomeadamente, na Península Ibérica, os ‘paízes’ do 
pintor português Baltazar Gomez Figueira, que trabalhou muitos anos em Sevilha. Cf. Vítor Serrão, A Pintura 
Proto-Barroca em Portugal, 1612-1657, Volume I: O triunfo do naturalismo e tenebrismo, Dissertação de 
doutoramento em História da Arte apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Coimbra, 
1992, pp. 411-418; mas também Vítor Serrão, Baltazar Gomes Figueira, ‘pintor que nos paizes foi celebrado’ 
(1604-1674), cat. de exp., com Jorge Estrela e Sérgio Gorjão, C. M. de Óbidos, 2005. 
512 Cf. Stoichita, V., L’Instauration du Tableau, op. cit., p. 67. 
513 «Accrochée à un mur ou exposé dans une vitrine (comme aujourd’hui à la Pinacothèque de Munich) cette 
œuvre ne veut pas suggérer une ouverture illusoire dans le mur. (…) Ce que le tableau opère, c’est la mise en 
scène de la genèse d’un paysage, ou, si l’on veut, du paysage. La fenêtre peinte est le résidu d’un intérieur 
duquel le paysage se détache, mais par lequel il est défini et rendu possible. Ce cadre est, pourrait-on dire, un 
élément autobiographique du paysage. Il constitue un médiateur entre la tempête réelle et le paysage à 
tempête.», in Stoichita, V., ibidem, pp. 68-69.  
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dos objectos representados na superfície do quadro no seu olho514. Recordemos, nas palavras 

do biógrafo de Brunelleschi, Antonio Manetti, cerca de 1480, a descrição da sua experiência: 

  

“No que respeita à perspectiva, a primeira obra na qual Brunelleschi a demonstrou foi 

um pequeno painel com cerca de meia-braça [braccia] quadrada (38 cm²) sobre o qual 

pintou a Igreja de San Giovanni de Florença. Representou o exterior da igreja e 

precisamente aquilo que se podia ver num só golpe de vista. (…) Para a distância e a 

parte representando o céu, isto é, aí onde os limites da pintura se encontravam com o 

ar, Filippo colocou uma placa de prata brunida, de tal maneira que o ar real e o céu se 

podiam ali reflectir, tal como as nuvens, empurradas pelo vento quando este sopra, se 

reflectiam na placa de prata. O pintor deste género de quadro supõe que ele deve ser 

visto de um ponto apenas, determinado em função da altura e da largura da pintura e 

que deve ser visto a uma distância precisa. Visto de qualquer outro lugar, há distorção 

do efeito de perspectiva. Também para impedir que o espectador se engane ao escolher 

o seu próprio ponto de vista, Filippo fez um buraco no quadro no lugar do ponto que, 

na vista da Igreja de San Giovanni, é directamente oposto ao olho de um espectador 

que se tivesse colocado no pórtico central da Santa Maria del Fiore para pintar a cena. 

(…) Filippo pedia ao espectador para colocar o olho no reverso do painel no local 

onde o buraco era maior e, enquanto tapava o outro olho com uma mão, devia segurar, 

com a outra, um espelho plano a uma certa distância, de modo que a pintura aí se 

reflectisse. A distância do espelho da mão ao olho estava numa proporção dada com a 

distância do ponto onde Filippo se havia colocado para pintar o seu quadro na Igreja 

de San Giovanni. Quando se olhava assim o quadro, a placa de prata brunida, já 

referida, a perspectiva da piazza e a fixidez do ponto de visão tornavam a cena 

representada absolutamente real.”515  

                                                
514 Veja-se a análise feita da “caixa óptica” de Brunelleschi em Marin, L., Détruire la Peinture, op. cit., pp. 57 e 
ss., onde Marin apresenta a sua hipótese do quadro como legível-visível: «A perspectiva-prospectiva é a 
estrutura formal da enunciação-representação. [La perspective-prospective est la structure formelle de 
l’énonciation-représentation.]» 
515 «Pour ce qui est de la perspective, la première œuvre dans laquelle Brunelleschi la (dé)montra fut un petit 
panneau d’environ une demi-brasse carrée (38 cm²) sur lequel il peignit l’Église Saint-Jean de Florence. Il 
représenta l’extérieur de l’église et précisément ce que l’on pouvait en voir d’un seul coup d’œil. (…) Pour la 
distance et la partie représentant le ciel c’est-à-dire là où les limites de la peinture se rencontraient avec l’air, 
Filippo plaça une plaque d’argent bruni de sorte que l’air réel et le ciel pouvaient s’y refléter et de même les 
nuages poussés par le vent quand il souffle se reflétaient dans la plaque d’argent. Le peintre de ce genre de 
tableau suppose qu’il doit être vu d’un seul point qui est déterminé en fonction de la hauteur et de la largeur de 
la peinture et qu’il doit être vu à une distance précise. Vue de tout autre point, il y a distorsion de l’effet de 
perspective. Aussi pour empêcher le spectateur de se tromper en choisissant son propre point de vue, Filippo fit 
un trou dans le tableau au lieu du point, dans la vue de l’Église St. Jean, qui est directement opposé à l’œil d’un 
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Se a ‘janela’ (‘véu’) de Alberti exprimia metaforicamente a transparência 

(‘diafaneidade’) do plano da representação pictórica, porque estabelecia o corte transversal – 

por esse plano ou por essa ‘janela’ - da pirâmide visual, cujo vértice se situava no olho do 

espectador, o qual se encontrava no “espaço de visibilidade” do quadro, e a base se expandia 

até ao infinito, dentro do “espaço representado” na imagem, o ‘espelho’ de Brunelleschi 

revelou, por um lado, a opacidade de uma superfície que constitui ontologicamente o quadro, 

ao mostrar ao espectador que por detrás do quadro não há nada mais para ver senão a 

estrutura física de um suporte e, com o auxílio de um dispositivo de duplicação e reflexão 

especular da imagem pintada, denunciou essa imagem como reflexo do mundo que quer 

representar. Esta ‘denúncia’ da reflexividade não deve, no entanto, ser interpretada como uma 

espécie de degradação ontológica, à imitação da condenação platónica da mimesis, antes 

como a mostração de uma dimensão imanente a toda a representação, a qual existe 

apresentando-se, revelando-se sempre na sua representação, ou seja, num permanente acto de 

auto-representação. Representar não significa, meramente, duplicar, copiar ou substituir o 

mundo, mas antes representá-lo, torná-lo presente, dá-lo a ver, restituí-lo, recriando-o, 

contando-o, imitando-o ou descrevendo-o. É neste aspecto reflexivo que se revela o valor 

imaginativo e cognitivo da representação, isto é, de descoberta e compreensão do mundo.516  

Tal como a mónada de Leibniz, o espelho da representação pictórica só pode ser, 

então, um “espelho vivo” que exprime todo o universo517, porque ele não se consome na pura 

exterioridade de uma extensão especular, que reproduz passivamente a luz dos objectos que 

nela se reflectem, mas antes tem também um princípio interno de síntese imaginativa e 

                                                                                                                                                   
spectateur qui se serait placé dans le porche central de Ste Marie des Fleurs pour peindre la scène. (…) Filippo 
demandait au spectateur de placer son œil au revers du panneau à l’endroit où le trou était le plus grand et 
tandis qu’il se cachait l’autre œil avec une main, il devait, de l’autre, tenir un miroir plat à distance de façon 
que la peinture s’y reflétât. La distance du miroir de la main à l’œil était dans une proportion donnée avec la 
distance du point où Filippo s’était tenu pour peindre son tableau à l’Église St Jean. Quand on regardait ainsi le 
tableau, la plaque d’argent bruni déjà mentionnée, la perspective de la piazza et la fixité du point de vision 
rendaient la scène représentée absolument réelle.» Este excerto da Vita di Filippo di Ser Brunellesco escrito por 
António Manetti, é citado na obra de Louis Marin, Détruire la Peinture, op. cit., pp. 57-59, e é do francês que o 
traduzimos. 
516 Num livro recente sobre a leitura benjaminiana de Baudelaire, Maria Filomena Molder responde deste modo à 
pergunta “O que é representar?”: «Representar tem, por um lado, aquela dimensão maravilhosa, muitas vezes 
esquecida, da nossa contribuição para que a coisa fique de pé outra vez: restituir, tornar presente. Por 
conseguinte, essa contribuição não é substitutiva da coisa, é só um acesso à coisa, não substitui nem preenche 
inteiramente. Representar, tornar presente, não implica deixar igual o que foi tornado presente, é justamente 
nessa ilusão que não se pode cair. Representar implica sempre um movimento imaginativo e compreensivo. E, 
por isso, nunca há a ilusão de ser igual ou cópia de outra coisa.», in Molder, Maria Filomena, O Químico e o 
Alquimista – Benjamin, Leitor de Baudelaire, Col. «Antropos», Relógio D’Água Editores, Lisboa, 2011, pp. 
226-227.  
517 Como vimos já na secção 5 do nosso primeiro capítulo. 
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compreensiva que unifica, recria activamente, numa imagem inteligível e reflexiva a 

diversidade do mundo. É, por isso, também nesse sentido que a representação pictórica não 

pode ser uma mera transparência, pois ela é, nessa sua expressão especular, sempre algo que 

se apresenta, algo que se mostra de um modo que não existia antes. 

Também a um nível semiótico é evidente que a pintura tem uma manifesta opacidade, 

pois ela é aspecto, presença de cor, vibração, antes de ser prospecto, símbolo ou signo. E 

sempre que ela se foi entendendo, na história da pintura, menos como símbolo, como código 

linguístico, ela foi-se opacificando, mostrando-se mais como manifestação icónica do que 

como uma convenção linguística, existindo mais como um acto expressivo do que como um 

artefacto cifrado. As propostas de interpretação da pintura como sistema simbólico são muito 

interessantes, mas não dão conta de todo o fenómeno pictórico, porque há elementos 

inelidivelmente opacos na superfície pintada de um quadro, que não podem ser lidos, ainda 

que possam ser sentidos, percebidos e experimentados. É a parte de “je ne sais quoy” que todo 

a manifestação estética possui. 

A pintura no século XVII tem contudo características muito especiais, pois se, por um 

lado, ela parece ser o culminar de um processo de sofisticação representativa, com códigos de 

interpretação muito definidos e com níveis de transparência simbólica muito significativos – 

basta pensarmos, desde logo, nos quadros de Poussin e nas discussões da Académie Royale de 

Peinture et de Sculpture – ela é, ao mesmo tempo, um momento em que a pintura toma 

consciência de si, dos seus processos, das suas estratégias pictóricas e retóricas e que os 

revela, os dá a ver, no próprio plano da representação. Talvez por isso, também, tenham 

nascido os géneros de pintura que se autonomizaram de uma pintura mais narrativa e 

simbólica, ainda que tenham, nessas suas expressões, manifestado simbolicamente uma 

autonomia estética do meio pictórico, recentemente adquirida e reconhecida, mas já num 

registo de auto-referencialidade, auto-crítica e, portanto, de auto-representação. É um 

momento de grande reflexividade da pintura, revelador da sua modernidade. 

É célebre a análise do quadro, conhecido como Las Meninas (mas cujo nome é, na 

verdade, La familia de Felipe IV), de Velásquez (1599-1660) por Michel Foucault em Les 

Mots et Les Choses, precisamente num livro que trata da época de ouro da representação. E o 

que essa análise destaca é precisamente o paroxismo da representação – já que o quadro 

representa a própria representação - num jogo de remissões especulares dentro do espaço 

representado do quadro. Nesse quadro mostra-se o pintor (Velásquez), enquanto pinta o 

retrato do casal real espanhol, o qual, apesar de ser o pretexto principal da realização de um 

quadro (supostamente aquele que está a ser pintado no interior da representação), só nos 
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chega ao olhar pelo reflexo518 de um espelho emoldurado na parede, repleta de outros quadros 

pendurados, do fundo dessa sala onde as “meninas” – ou os membros da família de Felipe IV 

- brincam e aguardam a finalização do quadro. Interessante que o pintor, auto-retratado, 

parece fixar com o olhar o espectador, quando o pintor, personagem da representação, estará a 

olhar para o seu modelo, o casal real, que apenas vemos reflectido no espelho. ‘Janela’ e 

‘espelho’, representação e auto-representação, o quadro de Velásquez parece simbolizar essa 

dupla dimensão – transitividade e reflexividade - da representação pictórica, mas através de 

um gesto propriamente reflexivo. Também o quadro de Vermeer que referimos na secção 3 do 

capítulo II, A Arte da Pintura, seria um exemplo paradigmático dessa reflexividade pictórica 

do “século de ouro”, pois o tema do quadro é o próprio trabalho de pintar, com o seu artesão, 

as suas ferramentas, o seu modelo, o cenário e a sua diferença específica em relação a esse 

outro modelo de representação, o cartográfico. E muitos outros exemplos abundam, mesmo (e 

sobretudo) em quadros cujo tema principal não é a representação da pintura, mas em que o 

pintor e a sua pintura, o seu acto de pintar, se expõem no plano da representação. 

Certo é que a “inserção autoral”519, isto é, o aparecimento do pintor, autor da tela, no 

espaço representado do quadro, não foi uma invenção do século XVII, nem sequer o auto-

retrato (que terá aparecido como género pictórico de direito próprio no Renascimento), mas 

nessa época tornou-se um procedimento bastante recorrente na arte da pintura, em muitos 

casos recorrendo à inclusão de espelhos dentro do quadro onde se reflectia a imagem do 

pintor, podendo nós incluir este interesse auto-referencial seiscentista nesse movimento de 

reflexividade da representação pictórica de que temos vindo a falar. É notável, porém, que 

essas marcas de auto-representação tenham acontecido frequentemente num género ‘menor’, 

que então se autonomizou, como o das naturezas mortas e, em especial, nas do tipo vanitas, a 

que dedicaremos a nossa atenção mais detidamente no próximo capítulo. Refiramos, para já, 

apenas um exemplo, que ilustra bem essa dimensão reflexiva nestas naturezas-mortas. 

Cerca de 1628/30, Pieter Claesz (1597-1660), um pintor holandês que se especializou, 

na cidade de Haarlem, na pintura de naturezas mortas, designadamente ontbijten (pequenos-

                                                
518 Sobre o reflexo no espelho no quadro de Velásquez diz Foucault: «D'abord il est l'envers de la grande toile 
représentée à gauche. L'envers ou plutôt l'endroit, puisqu'il montre de face ce qu'elle cache par sa position. De 
plus, il s'oppose à la fenêtre et la renforce. Comme elle, il est un lieu commun au tableau et à ce qui lui est 
extérieur. Mais la fenêtre opère par le mouvement continu d'une effusion qui, de droite à gauche, réunit aux 
personnages attentifs, au peintre, au tableau, le spectacle qu'ils contemplent; le miroir, lui, par un mouvement 
violent, instantané, et de pure surprise, va chercher en avant du tableau ce qui est regardé, mais non visible, 
pour le rendre, au bout de la profondeur fictive, visible mais indifférent à tous les regards.», in Foucault, M., Les 
Mots et Les Choses, op. cit., pp. 25-26. 
519 Tomamos de empréstimo a expressão “insertion auctoriale” a Victor I. Stoichita que a aborda na sua obra 
L’Instauration du Tableau, op. cit., no cap. VIII, pp. 265-351 e, em particular nas pp. 289-303. 
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almoços ou mesas postas), pintou uma vanitas relativamente convencional, com os 

tradicionais símbolos da transitoriedade do mundo e da passagem do tempo, o crânio, o 

relógio, e os da efemeridade dos prazeres, um copo invertido, de onde já escoou toda a 

bebida, uma noz quebrada, uma candeia apagada, livros com folhas carcomidas e 

amarelecidas, um cálamo e um tinteiro vertido, um violino, no entanto, a característica mais 

determinante desta composição é uma esfera espelhada, colocada no lado esquerdo do quadro 

- de forma simétrica ao crânio, colocado à direita – onde se reflectem todos os objectos já 

descritos, que estão sobre uma mesa, mas para além disso, tudo o que não se vê no 

enquadramento, ou seja, uma janela por onde entra a luz que ilumina todo o quadro, a sala 

(com cadeiras, uma porta, paredes e tecto) onde se encontra o pintor, com o cavalete e o 

suporte do quadro, enquanto pinta essa mesma natureza morta que vemos no espaço 

representado da obra pictórica.520 O efeito na esfera espelhada é paradoxal na medida em que 

ela contém a representação especular da composição na qual ela própria está contida e que ela 

revela aquilo que no espaço representado não se pode ver, porque normalmente está fora dele, 

no seu reverso, ou seja, a parte invisível que suporta e produz o quadro e que, por isso, 

determina a representação visível. Evidentemente, o quadro tem um sentido simbólico, que é 

o da vaidade do mundo – e a esfera de vidro pode simbolizar a totalidade do mundo (orbe), ao 

mesmo tempo, que a sua fragilidade, pois pode ser vista também com uma bolha (bulla) – no 

qual se inclui a própria arte da pintura que é, em si mesma, vã ilusão. Mas o que permite 

veicular esse sentido simbólico é um mero efeito estético, expressivo, um reflexo também ele 

ilusório e paradoxal. Que vaidade a da pintura… 

 

Depois de termos procurado conhecer, pelo discurso teórico e pela prática dos pintores 

do século XVII, a natureza e as propriedades características da representação pictórica, como 

ela era nessa época entendida, vamos no próximo capítulo explorar, precisamente, uma dessas 

manifestações pictóricas que apareceu, então, como género autónomo, onde se jogam e 

reflectem os limites e os paradoxos do paradigma clássico da representação em pintura: a 

vanitas. 

 

   

 
                                                
520 Veja-se a reprodução incluída no anexo G 5. Cf. ainda, as análises do quadro em Stoichita, L’Instauration du 
Tableau, op. cit., pp.300-301; e Hanneke Grootenboer, The rhetoric of perspective – Realism and illusionism in 
seventeenth-century dutch still-life painting, The University of Chicago Press, Chicago and London, 2005, pp. 
144-145. 
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2ª parte:  

A dinâmica reflexiva e a crítica da representação:  

a Vanitas e as Pensées de Pascal 
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Capítulo IV – A Vanitas barroca 

 
«Dans les trous de mes yeux, et sur ce crâne ras, 
Vois comme je suis morte, et comme tu mourras, 

J’avois eu, comme toi, la chevelure blonde, 
Les brillans de mes yeux ravissoient tout le monde, 

Maintenant je ne suis que ce que tu peux voir, 
Sers-toi doncques de moi, comme de ton miroir.» 

(Pierre de Saint Louis, La Magdeleine au désert, 1668521) 
 

 

 É chegado o momento de focar a nossa atenção no pretexto iconográfico desta tese: 

esse tipo de natureza-morta a que se convencionou chamar vanitas. Na verdade, a vanitas é 

um conceito polimorfo que teve diferentes expressões desde a antiguidade até aos dias de 

hoje522, não apenas no âmbito pictórico, mas também no de outras artes visuais, plásticas, 

musicais523 e, de maneira notável, na literatura, onde podemos reconhecer a sua génese 

judaico-cristã, designadamente, no Qohélet ou Eclesiastes, livro sapiencial do Antigo-

Testamento524. No século XVII e, pelo menos, desde as últimas décadas do século XVI, a 

palavra vanitas e as suas traduções vernáculas, vanité, vanity, ijdelheid, eitelkeit, vanità, 

vanidad ou desengaño, multiplicaram-se nas homilias, nos tratados, nos ensaios, nas máximas 
                                                
521 Excerto de La Magdeleine au désert, de Pierre de Saint Louis, Lyon, 1668, citado em Michel Vovelle, Mourir 
Autrefois : atitudes collectives devant la mort aux XVIIe et XVIIIe siècles, coll. «Folio – Histoire», Gallimard, 
Paris, 1990 [1ª ed. 1974], p. 67. 
522 Do memento mori que podemos encontrar num mosaico policromo de Pompeia até às esculturas de moscas 
mortas de Damien Hirst, a vanitas esteve sempre, mais ou menos, presente. Na última década, houve uma 
renovada atenção às expressões artísticas inspiradas por este motivo que tem atravessado a cultura ocidental 
desde as civilizações antigas, através da realização de exposições e da publicação de obras que não deixando de 
fazer a contextualização estética e histórica, dedicam-se sobretudo a focar a recuperação do tema pelos artistas 
contemporâneos. Foi o caso da exposição que ocorreu no Musée Maillol, em Paris, de 3 de Fevereiro a 28 de 
Junho de 2010, da qual ficou o catálogo coordenado por Patrizia Nitti, C’Est la Vie! Vanités: de Pompeï à 
Damien Hirst, catálogo da Exposição no Musée Maillol em Paris de 3 de Fevereiro a 28 de Junho de 2010, 
Skira- Flammarion, ESFP, Paris, 2010, no qual a coordenadora diz «Jamais l’art des vanités n’a été aussi vivant. 
La rue l’a accaparé, comme la mode ou la musique. Notre quotidien est envahi de crânes et d’ossements qui 
s’affichent sur les vêtements, les bijoux, les figurines de publicité, les vidéos et autres pochettes de CD.» (p. 8). 
523 Só para nos referirmos à cultura contemporânea, poderíamos falar das instalações vídeo de Sam Taylor-
Wood, do crânio coberto de diamantes de Damien Hirst ou da obra cénica do compositor italiano Salvatore 
Sciarrino, Vanitas, de 1981, que o autor descreveu como “natureza morta em um acto, para voz, violoncelo e 
piano”. 
524 Para além da versão hebraica original e da tradução na vulgata latina de São Jerónimo, existem inúmeras 
traduções que foram feitas ao longo dos séculos, das quais destacaríamos a do poeta italiano Guido Ceronetti, 
que faz uma análise histórica e temática das suas derivações e influências em Ceronetti, Qohélet. Colui che 
prende la parola, versione e commenti, Adelphi, Milano, 2001; veja-se também a tradução do historiador 
Antoine Guillaumont (editada originalmente na «Bibliothèque de la Pléiade» em 1959), incluída na edição das 
meditações do pensador Jacques Ellul, La Raison d’Être – Méditation sur l’Ecclésiaste, Col. Sagesses, Éditions 
du Seuil, Paris, 1987, pp. 345-370. Quanto à recepção do texto e sua interpretação, numa vertente histórica, 
consulte-se a obra de Eric S. Christianson, Ecclesiastes Through the Centuries, Blackwell Bible Commentaries, 
Blackwell Publishing, Malden – Oxford – Victoria, 2007. Sobre a exegese do livro, cf. também as notas do 
hebraísta e filósofo alsaciano André Néher, Notes sur Qohélét (L’ecclésiaste), col. Aleph, Les Éditions de 
Minuit, Paris, 1951. 
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e reflexões, nos poemas, nas peças de teatro, nos livros de emblemas, nas obras de pintura, 

religiosas e profanas e até mesmo nos textos de composições musicais525. Foi um tema 

explorado pelos moralistas de inspiração religiosa – tanto protestante (calvinistas, huguenotes, 

luteranos), como católica (de diferentes ordens religiosas, mendicantes, eremíticas ou 

cenobíticas, mas também seculares de influência augustiniana) -  e pelos pensadores de 

inspiração profana – estóica, epicurista ou céptica -, sendo, aliás, comum um certo sincretismo 

intelectual, que misturava e cruzava influências, podendo a mesma referência ter sido usada 

tanto por reformistas, como por contra-reformistas e até mesmo por libertinos526. A obsessão 

pela inconstância do mundo, pela transitoriedade da natureza e pela efemeridade dos prazeres 

e dos bens terrenos, pela voragem do tempo e pela inevitável morte dominou, em certo 

sentido, a estética barroca na viragem do século XVI para o século XVII e durante boa parte 

deste, havendo ainda manifestações dela no século seguinte527.  

                                                
525 A lista seria infindável, mas a título de exemplo, poderíamos referir os mais notáveis: as orações fúnebres e os 
sermões de Bossuet (1627-1704), o tratado céptico De incertitudine et vanitate scientiarum atque artium 
declamatio invectiva (1527) de Agrippa von Nettesheim ou o Quod Nihil Scitur (1576) do português Francisco 
Sanches, os Essais (1571-1592) de Michel de Montaigne, as Réflexions ou sentences et maximes morales (1665) 
de François de La Rochefoucauld, as próprias Pensées de Blaise Pascal, evidentemente, os sermões do Padre 
Manuel Bernardes (1644-1710) ou as cartas de Frei António das Chagas (1631-1682), as odes de Pierre de 
Ronsard (1524-1586), os poemas de Jean-Baptiste Chassignet (1570-1635), os de Andreas Gryphius (1616-
1664), os de John Donne (1572-1631) ou os de George Herbert (1593-1633), entre outros “poetas metafísicos” 
britânicos, as peças de Calderón de la Barca (1600-1681) ou Shakespeare (1564-1616), os emblemas incluídos 
no Sinnepoppen (1614) de Roemer Visscher, os quadros de Sébastien Stoskopff (1597-1657) ou até as 
composições musicais de Paschal de L’Estocart (1538-1587) e de Giaccomo Carissimi (1605-1674). No século 
XVIII ainda, em Portugal, Matias Aires (1705-1763) escreveria as suas Reflexões sobre a Vaidade dos Homens. 
526 No catálogo da grande exposição sobre as “Vanités” do século XVII, comissariada por Alain Tapié, em 1990, 
no Museu das Belas Artes de Caen, em França, Marie-Claude Lambotte refere que mesmo num quadro 
representando a vanitas podem acontecer estas referências múltiplas: «Plusieurs courants de pensée peuvent 
donc se croiser en une même Vanité selon qu’on la considère comme la représentation d’une éthique de la 
modération, d’une mise en garde contre la fugacité des choses et de l’existence humaine, ou bien encore d’une 
injonction à croire en la vraie vie, celle de la foi religieuse, derrière l’inévitable réduction au néant qui 
dévalorise les plaisirs terrestres. Les références philosophiques et théologiques abondent naturellement en cette 
période qui, avec l’héritage humaniste de la Renaissance empreint de néo-stoïcisme, la tradition du Mépris du 
Monde issue des Pères de l’Église et la croyance en la prédestination des réformateurs, prônent le culte des 
vertus et la recherche de la spiritualité.», cf. Marie-Claude Lambotte, “La Destinée en Miroir”, in Tapié, Alain, 
(dir.), Les Vanités dans la peinture au XVIIe siècle: méditation sur la richesse, le dénuement et la redemption 
[catálogo de exposição], Musée des Beaux-Arts, Caen, 1990, pp. 31-41. 
527 Não entraremos aqui na polémica historiográfica em torno das designações barroco e clássico para 
caracterizar as manifestações artísticas e literárias do século XVII, que nos parece depender muitas vezes de um 
preconceito e de um (pre)juízo crítico dos quais alguma historiografia da arte ainda não se desembaraçou – cada 
uma daquelas designações carregam, historicamente, juízos de valor -, sendo certo que alguns historiadores 
conseguiram armar-se de uma aparelhagem critico-analítica quase convincente para distinguir os autores 
clássicos dos autores barrocos, embora alguns deles, como será o caso de Pascal, por exemplo, fiquem suspensos 
entre as duas estéticas, ora mais clássico na forma e mais barroco no conteúdo, invertendo-se, por vezes, esta 
relação num pensador e escritor paradoxal a muitos níveis e, também por isso, novamente barroco. Usaremos, 
portanto, a designação “barroco” num sentido lato, para caracterizar uma estética proteiforme e multimodal que 
cultivou o paradoxo, o jogo dos efeitos, o claro-escuro, a paixão exacerbada e a razão agudizada (conceptista), 
uma dialéctica irresolúvel mas onde os extremos e as oposições se tocam sem nunca se confundirem, a riqueza 
metafórica e alegórica da expressão, as hipérboles e as elipses do discurso, o rigor sensualista das descrições e o 
prazer extático das formas e reflexos desdobrados até ao infinito, apesar da consciência aguda da efemeridade 
dos prazeres e da visão obcecante da caveira. 



213 
 

No contexto da pintura, porém, o nome vanitas é normalmente associado a um 

subgénero autónomo da natureza-morta que terá aparecido de maneira abundante na Holanda 

do século XVII, embora a sua popularidade se tenha também espalhado pelo resto da Europa, 

sobretudo até ao século XVIII. As representações da vanitas nos países europeus meridionais, 

no contexto da Contra-Reforma católica, nomeadamente, Itália e Espanha, existiram também, 

pondo-se mesmo, muitas vezes, ao serviço da retórica apologética, mas tiveram características 

um pouco diferentes, não adoptando tanto o registo da natureza morta como o fizeram no 

Norte da Europa, e sendo até frequente a inclusão de figuras humanas, como santos, mulheres 

ou putti, em quadros de natureza alegórica ou religiosa528. É sobre a vanitas enquanto uma 

espécie particular mas determinante da natureza-morta que nos vamos debruçar a seguir. 

 

 

Secção 1.  

Apresentação de um caso particular de natureza-morta 

 

Indefinições, indeterminações, indecisões 

 

 A definição da vanitas apresenta muitas dificuldades conceptuais, desde logo devido à 

pluralidade de expressões possíveis, como acabámos de referir, mas também por causa da 

indeterminação categorial que essa palavra apresenta no seu uso, à qual nós próprios temos 

dificuldade em escapar. Ora se trata de um tema, uma ideia geral e abstracta sobre a finitude, 

a efemeridade e a vacuidade dos valores terrenos, um memento mori, por vezes com uma 

atitude mais moralista, por outras com uma atitude mais contemplativa, ideia que como tal 

pode ser ilustrada de múltiplas maneiras, independentemente da forma literária, teatral, 

musical ou pictórica escolhida para a representar. Ora se trata de um género iconográfico, 

                                                
528 Veja-se, por exemplo, os casos de Guido Cagnacci (Alegoria da Vaidade e da Penitência, Amiens), Luigi 
Miradori (Cupido adormecido, Cremona) ou Domecino Fetti (Vanità, La Mélancolie ou ainda Portrait de 
Madeleine Pénitente, 1623, Louvre), em Itália, e de Juan de Valdès Leal (In Ictu Occuli, Sevilla) ou António de 
Pereda Y Salgado (Alegoria da Efemeridade, Viena), em Espanha. Na exposição comissariada por Alain Tapié, 
dedicada às Vanités do século XVII, foram incluídas não só as tradicionais naturezas mortas da Europa 
setentrional, mas também quadros formalmente diferentes, de outras proveniências, que se subordinavam ao 
tema da vanitas, figurando santos (São Jerónimo, São Bruno, Santa Maria Madalena), personagens anónimas ou 
alegóricas. Jacques Foucart, no catálogo dessa exposição, face à predominância estatística e historiográfica da 
vanitas como um tipo especial de natureza morta holandesa, questiona-se também «La peinture de vanité n’est-
elle que nature morte, n’est-elle que néerlandaise?» e, mais à frente, responde: «Les recherches récentes de 
l’érudition et les avancées de la curiosité qui vont toujours de pair soulignent en effet le caractère très 
international de peinture de vanité au XVIIe siècle.», citando uma longa lista de exemplos meridionais, 
franceses, italianos, espanhóis. Cf. Foucart, J. “La peinture hollandaise et flammande de vanité: une réussite dans 
la diversité”, in Les Vanités dans la peinture au XVIIe siècle… op. cit., pp. 55-68. 
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com características formais mais ou menos bem definidas, que, não obstante o formalismo, se 

refere também, de uma ou de outra maneira, àquele mesmo tema, ainda que a força da sua 

mensagem se possa por vezes perder sob a estetização dos seus aspectos propriamente 

pictóricos. Na verdade, enquanto género de pintura, a vanitas cai quase sempre sob o género 

da natureza-morta ou do stilleven, como era conhecido na época529, e por isso no nível mais 

baixo da hierarquia estabelecida, pelas academias de pintura530, consoante a dignidade 

intelectual e espiritual dos temas e objectos representados531 – pintura de história, retrato, 

pintura de género (propriamente dita, ou seja, a que representava cenas do dia-a-dia com 

personagens anónimas), paisagem, pintura de animais e natureza-morta. Todavia, isso parece 

um pouco inconsistente com o próprio critério da hierarquização dos géneros, dado que, pelo 

menos em princípio, a vanitas, pela mensagem que carrega e pelo seu carácter simbólico e 

conceptual, deveria, segundo a mesma lógica, ser considerado um género superior ao da 

                                                
529 A designação «nature morte» terá aparecido apenas em meados do século XVIII, numa carta de Baillet de 
Saint Julien, Lettre sur la peinture à un amateur, 1750. Sobre os outros nomes dados na época, como stilleven ou 
vie coye, bodegones ou pittura di cose piccole, veja-se Victor I. Stoichita, L’instauration du Tableau…, op. cit., 
pp. 35 e 373, n. 1. 
530 André Félibien no seu Prefácio às Conferências da Academia de Pintura de 1667, escrevia a este propósito, o 
seguinte: «La représentation qui se fait d'un corps en traçant simplement des lignes, ou en mêlant des couleurs 
est considérée comme un travail mécanique ; C'est pourquoi comme dans cet Art il y a differens Ouvriers qui 
s'appliquent à differens sujets ; il est constant qu'à mesure qu'ils s'occupent aux choses les plus difficiles & les 
plus nobles, ils sortent de ce qu'il y a de plus bas & de plus commun, & s'anoblissent par un travail plus illustre. 
Ainsi celui qui fait parfaitement des paysages est au-dessus d'un autre qui ne fait que des fruits, des fleurs ou des 
coquilles. Celui qui peint des animaux vivants est plus estimable que ceux qui ne représentent que des choses 
mortes & sans mouvement ; & comme la figure de l'homme est le plus parfait ouvrage de Dieu sur la terre, il est 
certain aussi que celui qui se rend l'imitateur de Dieu en peignant des figures humaines, est beaucoup plus 
excellent que tous les autres. Cependant quoi que ce ne soit pas peu de chose de faire paraître comme vivante la 
figure d'un homme, & de donner l'apparence du mouvement à ce qui n'en a point ; Néanmoins un Peintre qui ne 
fait que des portraits, n'a pas encore atteint cette haute perfection de l'Art, & ne peut prétendre à l'honneur que 
reçoivent les plus sçavants. Il faut pour cela passer d'une seule figure à la représentation de plusieurs ensemble 
; il faut représenter de grandes actions comme les Historiens, ou des sujets agréables comme les Poètes ; & 
montant encore plus haut, il faut par des compositions allégoriques, savoir couvrir sous le voile de la fable les 
vertus des grands hommes, & les mystères les plus relevés. L'on appelle un grand Peintre celui qui s'acquitte 
bien de semblables entreprises. C'est en quoi consiste la force, la noblesse & la grandeur de cet Art. Et c'est 
particulièrement ce que l'on doit apprendre de bonne heure, & dont il faut donner des enseignements aux 
Élèves.», incluído na edição de Félibien, A., Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellents 
peintres anciens et modernes (6 Tomos), op. cit., Tomo V, pp. 310-311.  
Mesmo Samuel van Hoogstraten, apesar de ele mesmo ter pintado naturezas mortas, sobretudo em trompe-l’oeil, 
pelas quais ele é hoje ainda conhecido, no seu tratado sobre pintura, Inleyding tot de hooge schoole der 
schilderkonst, de 1678, provavelmente inspirado pelo tratado de Karel van Mander (Het schilder-boeck, 1604), 
estabelecia conservadoramente uma hierarquia semelhante à de Félibien, distinguindo três «gilden» ou grupos de 
pintores que correspondiam aos «três graus da arte», sendo o 1º grau, o mais baixo, o da natureza-morta ou 
pintura de seres inanimados, o 2º grau, o da pintura de cenas animadas com animais, pessoas, eventos sem 
história, e o 3º grau, o mais elevado, com cenas de história ilustres, edificantes e cheias de significado moral e 
intelectual. Cf. Hoogstraten, Samuel van, Introduction à la Haute École de l’Art de Peinture (1678), op.cit., 
2006, pp. 173-187 [Livro III, caps. iii e iv, 75-87]. 
531 O próprio Plínio, o Velho, na sua História Natural, lib. XXXV, 112-114, referia esse género de pintura menor 
(minoris pictura) ao qual o pintor grego Piraikos se teria outrora dedicado, sendo na altura conhecido por 
rhyparographos, ou seja, pintor de objectos vis, sujos. Cf. a citação e comentário feito em Stoichita, 
L’instauration du Tableau…, op. cit., pp. 36. 
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natureza-morta. O problema é que à vanitas não parece ter sido concedido, pelo contexto das 

condições materiais e históricas da sua produção, distribuição e recepção, uma autonomia, 

enquanto género pictórico próprio, diferente das naturezas-mortas. Seria, quando muito um 

subgénero, ao lado da pintura de flores e frutas (bloempotten e fruytagie, na Holanda, floreros 

e lienzos de frutas532, em Espanha), da mesa posta e pintura de banquete (ontbijt, bancket)533 

ou do trompe-l’oeil, distinto destes apenas pelos objectos representados e pela sua 

omnipresente caveira, acontecendo, também por vezes, que estes subgéneros se cruzem e se 

parasitem uns aos outros, aparecendo objectos característicos de uns nos outros, resultando a 

sua classificação da predominância ou da força simbólica de alguns objectos. Tendo em conta 

a força pictórica de uma caveira, a sua presença dominará, à partida, quase sempre o sentido 

de leitura de uma natureza-morta, tornando-a numa vanitas.  

 Da presença inquietante e obsessiva da caveira nos quadros que exprimem a vanitas 

parece resultar, então, que ela seria o elemento icónico determinante para reconhecer o género 

ou, em rigor, o subgénero. Se esse for o caso, temos, no entanto, de novo o problema das 

fronteiras entre os géneros, pois, se é um facto que na tradição holandesa, sobretudo da 

primeira metade do século XVII, os quadros onde aparecem caveiras partilham, em geral, 

características formais muito próximas das outras naturezas mortas, também é verdade que 

nos países meridionais, Espanha, Itália e até em França, é frequente encontrar caveiras a 

povoarem quadros de natureza inequivocamente religiosa, como nos quadros devotos a São 

Jerónimo, São Bruno, São Francisco ou Santa Maria Madalena, ou em quadros alegóricos534 – 

                                                
532 Este terá sido o termo usado por Francisco Pacheco para denominar um quadro representando um cabaz de 
frutas que lhe mostrara o pintor de naturezas-mortas Blas de Prado, numa viagem a Sevilha em 1593. Mas o 
termo comum para natureza-morta durante o século XVII passaria a ser bodegón, palavra que alude aos objectos 
encontrados numa dispensa ou armazém onde se guardava comida ou mesmo do sítio onde ela era preparada. A 
mesma palavra era usada para referir um espaço de baixa categoria como, em português, uma bodega ou uma 
tasca, pelo que não é de estranhar também aqui a inferior consideração pelo género da natureza morta. Sobre a 
pintura de naturezas mortas em Espanha e em Itália durante o século XVII, veja-se o texto de Peter Cherry, 
“The Golden Age of still-life painting in Spain and Italy”, in Carvalho Dias, João (Ed.), In The Presence of 
Things – Four Centuries of European Still-Life Painting, Volume I., catálogo da exposição A Perspectiva das 
Coisas (1ª parte: sécs. XVII-XVIII) no Museu Calouste Gulbenkian de 12 Fevereiro a 2 de Maio de 2010, 
Calouste Gulbenkian Foundation, Lisboa, 2010, pp. 69-117. 
533 Ingvar Bergström diz-nos que o termo stilleven só terá começado a ser usual, na Holanda, em meados do 
século XVII, usando-se expressões como “Noch een oude cost (refeição) schildery, ongelijst”, “fruytagie”, 
“bancket” e “ontbijt” antes de 1650. Cf. Bergström, Ingvar, Dutch Still-Life painting in the seventeenth century, 
transl. Christina Hedström and Gerald Taylor, ed. Faber & Faber ltd, London, 1956, p. 4. Sobre a natureza morta 
na Holanda do século XVII, veja-se também o artigo de John Loughman, “«Delicacies that enrapture the eye 
and the mind» Still-Life Painting in the Netherlands of the Seventeenth Century”, incluído no catálogo da 
exposição In The Presence of Things… op. cit., pp. 45-67, e no que respeita especificamente à terminologia, as 
pp. 46-49, onde se reconhece que, ao contrário do que muitas vezes é propagado, as designações pronkstilleven 
(pintura de banquete) e bedriegertje (pintura em trompe-l’oeil) são invenções muito posteriores. 
534 Veja-se por exemplo os quadros de Francisco Zurbarán (1598-1664), Giovanni Martelli (1600/1604-1659), 
Luigi Miradori (1605/1610-1656), Onofrio Gabrieli (1616-1706), entre outros incluídos no catálogo da recente 
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os quais seriam, segundo Félibien, de uma dignidade intelectual muito superior às naturezas 

mortas - e, mesmo até, em retratos de figuras nobres, tanto no Norte como no Sul da Europa, 

onde a caveira era muitas vezes convidada a aparecer num lugar discreto do enquadramento 

ou no reverso de dípticos535 – prática, aliás, corrente desde o século XVI.  

A história das mentalidades (Philippe Ariès, Michel Vovelle)536 volta a complicar tudo 

isto, fazendo inscrever a vanitas e assim a sua iconografia, dominada pelo crânio descarnado, 

na tradição macabra que remonta ao século XV e da qual fazem parte também as Danças 

Macabras, as Artes Moriendi, os Triunfos da Morte ou os Ditos dos Três Mortos e dos Três 

Vivos537. As caveiras incluídas nas naturezas mortas não seriam senão mais um avatar, à moda 

mais suavizada e requintada do século XVII, de uma tradição de representações da morte 

inevitável e universal, isto é, socialmente niveladora, que iam desde a pintura de frescos em 

muros públicos de igrejas ou cemitérios, representando uma farândola em que figuras 

esqueléticas ou mórbidas dançavam com figuras-tipo de vários classes sociais e profissionais, 

a gravuras em madeira, de natureza emblemática, impressas em livros que poderiam ser 

lidos/vistos em privado – de onde se destaca a famosa Dança Macabra ilustrada por Hans 

Holbein em 1538 – representando situações da vida quotidiana com diferentes figuras-tipo da 

estrutura social do Renascimento onde a morte simbolizada por esqueletos vivos era 

omnipresente538. O tema macabro539, ao qual se subordinaria, então, o da vanitas, não seria 

aqui definido por uma estrutura formal comum, mas pelo conteúdo iconográfico, isto é, pelas 

representações de cadáveres, esqueletos, corpos em decomposição ou, finalmente, pela morte 

secca e sóbria do crânio da vanitas seiscentista. A história da arte, admitindo contudo essa 

relação de parentesco com a tradição da arte macabra, preferiu afastá-la, muitas vezes, dessa 

                                                                                                                                                   
exposição no Museu Maillol em Paris, Nitti, P., C’Est la Vie! Vanités : de Pompeï à Damien Hirst, op. cit., pp. 
40 e ss. 
535 O famoso retrato de Doutor Boissy (1580-85), de Annibale Carracci, hoje visível no Museu do Louvre, em 
Paris, por exemplo, ou as caveiras representadas nos reversos de dípticos como o de Carondelet (1517), atribuído 
a Jan Gossaert.. 
536 As obras de referência que o fazem explicitamente são o segundo volume do livro de Philippe Ariès, 
L’homme devant la mort – 2. La mort ensauvagée, coll. «Points», Éditions du Seuil, Paris, 1985 [1ª ed. 1977], 
pp. 42-43, a obra geral de Michel Vovelle, La Mort et l’Occident: de 1300 à nos jours, Bibliothèque Illustrée des 
Histoires, NRF, Gallimard, Paris, 1983, pp. 114 e ss, e a obra mais especificamente dedicada às atitudes perante 
a morte nos séculos XVII e XVIII Mourir Autrefois : atitudes collectives devant la mort aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, op. cit., pp. 15 e ss. 
537 Para a história da evolução desta tradição macabra, com particular ênfase no desenvolvimento das Danças 
Macabras pela Europa, desde o século XV, veja-se André Corvisier, Les Danses Macabres, Col. “Que Sais-
je?”, Presses Universitaires de France, Paris, 1998. 
538 Neste sentido, dizia Philippe Ariès: «En passant de l’église et du cimetière à la maison, le macabre a changé 
de forme et de sens. Le but du thème macabre n’est plus de dévoiler l’œuvre souterraine de la corruption. Aussi 
l’horrible transi rongé par les vers, déchiré par les serpents et les crapauds, a-t-il été remplacé par le beau 
squelette propre et luisant.», cf. Ariès, L’homme devant la mort - 2, op. cit., p. 38. 
539 A origem etimológica do termo francês ‘macabre’ vem de ‘macabée’, o cadáver. 
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genealogia para a fazer participar de um movimento de autonomização da natureza morta 

enquanto género pictórico, ocorrido no dealbar do século XVII, e que teria consistido na 

passagem dos objectos do quotidiano ou pequenas peças naturais (flores, frutos, caveiras, etc.) 

– atributos de santos ou símbolos emblemáticos -, pintados nos reversos dos quadros, para a 

sua face frontal, ocupando o lugar central da representação, na medida em que passavam a ser 

os seus objectos principais, sem a necessidade de qualquer outra cena narrativa, religiosa, 

histórica ou alegórica que justificasse a produção do quadro540. 

 A esta indeterminação categorial junta-se, porém, outra de ordem semântica, 

ou seja, a equivocidade do sentido dos quadros da vanitas, particularmente, aqueles que se 

incluem nessa família pictórica das naturezas mortas. Pois se é verdade que nos quadros 

inequivocamente religiosos, que representam santos meditando sobre caveiras ou que 

representam o crânio junto de uma cruz, sinal da redenção, o sentido da vanitas é o da 

condenação dos prazeres e das vaidades mundanas, urgindo a uma mudança de atitude e a 

uma conversão da alma em direcção às coisas divinas, única maneira de obter a salvação e 

superar a morte terrena, já no contexto das naturezas-mortas com caveiras o sentido exige a 

interpretação, oscilando indecisamente entre uma significação emblemática moralizante e um 

efeito de contemplação estética (ou deleite melancólico), sem mensagem moral. Também 

aqui, nos parece que a tensão não pode ser verdadeiramente resolvida, dada a natureza 

pictórica desses quadros e a força icónica dessas caveiras rodeadas de objectos quotidianos. 

Para além disso, o sentido dos quadros terá mudanças subtis e variações singulares de caso 

                                                
540 Neste sentido, fala Stoichita quando diz : «La naissance des nouveaux genres picturaux revêtira, dans cette 
perspective, le caractère d’un détournement ou, si l’on veut, d’une coupure. Née comme marginalia, comme 
revers, hors d’œuvre, image-cadre, en un mot comme parergon, la nature morte deviendra, au XVIIe siècle, 
ergon. (p. 44)» e algumas páginas mais à frente, depois de falar da autonomização da pintura de flores, «La 
transformation dialectique de l’envers en endroit n’est pas seulement décelable dans le cas des niches de fleurs. 
Ce sera aussi le thème majeur du memento mori, déjà présent dans les diptyques et triptyques du XVe siècle et 
qui, par ‘détournement’, connaîtra le succès au XVIIe siècle. Le tableau de Jacques de Gheyn II (1603), 
probablement le premier memento mori indépendant qui nous soit parvenu (…) présente la niche à crâne dans 
un contexte allégorisant. (p.50)», cf. Stoichita, L’Instauration du Tableau…, op. cit., pp. 38-52. 
Diga-se, no entanto, que houve mais do que um factor que contribuiu para a autonomização das naturezas 
mortas, a qual ocorreu de forma progressiva, através das experiências de alguns pintores ousados, como é o caso 
de Pieter Aertsen ou de Joachim Beuckelaer, os quais, nos fins do século XVI, iniciaram o que também já foi 
chamado de “inversão maneirista”, ao inverterem, nos seus quadros de mercados ou cozinhas (keuken), o 
destaque dos habituais parerga ou objectos e situações da vida quotidiana que não tinham antes dignidade 
suficiente para figurar em primeiro plano, em detrimento das cenas bíblicas que passaram a ser pintadas no 
fundo da imagem. Para além disso, houve circunstâncias sociais e económicas, sobretudo numa Holanda 
reformada e em franco desenvolvimento económico, que promoveram o nascimento do mercado “burguês” das 
obras de arte e a consequente profissionalização e especialização da produção de pintura de género. Para uma 
introdução a todo este processo de autonomização, veja-se a obra de Bergström, Dutch Still-Life Painting…, op. 
cit., pp. 1-41. 
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para caso. Atentemos, no entanto, na leitura, relativamente convencional, destas vanitates em 

contexto ropográfico541.  

 

A leitura simbólica 

 

 No texto de referência - apesar de ter sido escrito já há mais de meio-século - sobre as 

naturezas-mortas holandesas no século XVII de Ingvar Bergström, o historiador faz uma 

análise e sistematização dos objectos representados na vanitas, a partir do seu simbolismo 

literário, isto é, a partir do significado simbólico de cada objecto, considerando as 

informações iconográficas de carácter religioso formadas desde a Idade Média e os livros de 

emblemas – no caso holandês, trata-se sobretudo do Sinnepoppen (1614) de Roemer Visscher, 

mas na Europa mais meridional seria a famosa Iconologia (1593) de Cesare Ripa ou os 

Emblemata (1531) de Alciati - muito populares desde a segunda metade do século XVI, onde 

os mesmo objectos e algumas vezes agrupados numa mesma imagem de modo semelhante, 

apareciam associados a uma certa mensagem moral ou a uma meditação.  

 Os objectos que aparecem nas composições de vanitas foram então divididos por 

Bergström em três grupos. O primeiro grupo contém os símbolos da existência, das glórias e 

dos bens terrenos, os quais por sua vez foram integrados em três esferas: 1) livros, 

instrumentos científicos e ferramentas das artes liberais, mas também da literatura, ciência, 

pintura, escultura e música, símbolos do saber profano e da contemplação estética; 2) bolsas 

pecuniárias, escrituras, contratos, jóias e outros metais preciosos, peças de colecção – 

nomeadamente, conchas – bandeiras, coroas, ceptros, armas e armaduras, denotando riqueza e 

poder; e, ainda, 3) cálices, cachimbos, instrumentos musicais, cartas de jogo e dados, os quais 

simbolizam os vários gostos e prazeres. O segundo grupo consiste num conjunto de objectos 

que representam a transitoriedade da vida humana, pelo que inclui os evidentes crânios ou, 

algumas mas mais raras vezes, ossos de esqueletos, instrumentos de medida do tempo, tais 

como, relógios, ampulhetas, quadrantes solares ou clepsidras, mas também velas e candeeiros, 

bolhas de sabão e flores, designadamente tulipas, rosas e anémonas. Finalmente, o terceiro 

grupo contém símbolos da ressurreição e da vida eterna, como espigas de milho e ramos de 

                                                
541 Norman Bryson, na esteira de Charles Sterling, faz a distinção entre megalographia e rhopographia: 
«Rhopography (from rhopos, trivial objects, small wares, trifles) is the depiction of those things which lack 
importance, the unassuming material base of life that ‘importance’ constantly overlooks.», cf. Bryson, N., 
Looking at the Overlooked: Four Essays on Still Life Painting (Essays in Art and Culture), Harvard University 
Press, 1991, p. 61. 
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loureiro ou de hera, os quais aparecem algumas vezes à volta de uma caveira542. Bergström 

acrescenta que na vanitas do século XVII aparecem sobretudo os objectos do primeiro grupo, 

por vezes, objectos do segundo e só raramente objectos do terceiro, podendo evidentemente 

aparecerem simultaneamente de mais do que um grupo ou esfera na mesma composição.  

O sentido simbólico destes objectos é algumas vezes reforçado – e garantido – pela 

inclusão de inscrições ou filactérios, pedaços de pergaminho com versículos bíblicos, com as 

seguintes palavras “vanitas vanitatis”, “vanitas vanitatis omnia vanitas”, “homo bulla”, “mors 

omnia vincit”, simplesmente, “memento mori” ou ainda, em neerlandês, “denckt op t'ent'” 

(“pensa no fim”). Estas mensagens simples mas óbvias são por vezes citações ou paráfrases 

do livro do Eclesiastes (Ecl. I:2), mas também do livro de Job (Jb. XIV:1-2), do livro do 

profeta Isaías (Is. XL:6-7 ou XLIII:16-17) ou dos Salmos (Ps. CII:3), mas também de 

provérbios populares, epigramas ou poemas de autores holandeses em voga na época - como 

Jacob Cats, que se havia tornado em 1625 reitor da Universidade de Leyden, onde um número 

considerável destes quadros surgiu543. Parece pois não haver dúvidas para Bergström de que o 

sentido das composições pictóricas da vanitas derivou de uma tradição religiosa e moralizante 

que recordava a transitoriedade dos prazeres e bens terrenos e a inevitável morte de cada um, 

condenando por isso a vaidade e o apego aos saberes profanos, às glórias vãs e à sensualidade 

material, para exortar o espectador a uma meditação espiritual e a uma devoção religiosa à 

verdade cristã, única capaz de resgatar os homens do pecado original e da sua natureza caída e 

mortal544. Outros historiadores da arte confirmaram esta interpretação simbólica e 

                                                
542 Esta seriação e organização dos objectos simbólicos feitas por Bergström podem encontrar-se em Bergström, 
I., Dutch Still-Life…, op. cit., p. 154. Na mesma linha de interpretação simbólica dos objectos, neste caso 
concreto, das flores, pode ler-se em Tapié, A., Le Sens Caché des Fleurs – Symbolique & Botanique dans la 
peinture du XVIIe siècle, Adam Biro, Paris, 2000, p. 85: «Déjà au XVe siècle fleurs, crânes, livres et instruments 
figurent en bonne place dans les peintures des écoles du Nord : appel à la méditation quand ils sont au dos des 
retables, évocation de la vie silencieuse et quotidienne dans les scènes religieuses, avertissement contre les excès 
et les dangers de la richesse dans les tableaux en résonance avec la morale sociale. (…) Avec le développement 
parallèle de la science botanique et du commerce des fleurs dans la seconde moitié du XVIe siècle, la nature 
cultivée s’identifie à la vérité, la beauté et la valeur. Les fleurs envahissent la peinture et tendent à se substituer 
à la littérature, aux emblèmes, pour énoncer des sentences et traduire une idée morale ou une pensée 
religieuse.» E, mais à frente, a propósito de um quadro do pintor Nicolas van Veerendael: «Les fleurs, 
particulièrement les tulipes, sont saisies à la fin de leur épanouissement. Elles sont comme les symptômes du 
sentiment général de la vanité qui habite les œuvres de la maturité. (…) Le tableau de van Veerendael (…), daté 
vers 1680, appartient à la catégorie des Vanités dont le principe pictural a été inventé par les peintres 
hollandais, sous l’influence de la Réforme, et mis au point, dans sa fonction stylistique et symbolique, à Leyde.», 
cf. op. cit., p. 88. 
543 Cf. Bergström, ibidem, pp. 155-158. 
544 Numa estratégia e sentido semelhantes ao de Bergström, Alain Tapié organizou a exposição do Museu de 
Caen enquanto meditações sobre as vaidades, ou seja, meditações sobre a riqueza, sobre o despojamento e a 
consequente redenção: «…le message de la Vanité, dans sa richesse et sa complexité, se construit plus 
profondément sur des unités iconiques récurrentes que l’on rencontre seules ou à plusieurs dans chaque tableau.» 
As dez unidades icónicas escolhidas foram: o crânio, a inscrição, o livro, o emblema, o objecto, a natureza, a 
medida do tempo, o corpo, o afecto e o lugar. E sobre esta opção organizativa que indicia evidentemente um 
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emblematista das composições, justificando-a com os estudos das fontes iconográficas e 

literárias, com o clima religioso da Reforma calvinista na Holanda, onde elas foram mais 

abundantes, e o da Contra-Reforma em França, Itália e Península Ibérica, onde a vocação 

apologética das imagens e a tendência dos exercícios espirituais promoveu a sua circulação, 

mas também com um certo augustinismo ambiente que ressurgiu de várias maneiras nesse 

século XVII e que revitalizava doutrinas como a do Contemptus Mundi.  

Esta leitura, porém, tem de ser temperada com outros factores mais realistas que 

recolocam esses quadros no seu contexto mais propriamente pictórico e material, ponderando 

os modos de produção, circulação e recepção e as características formais destas naturezas-

mortas.545 

 

A leitura realista 

 

 Apesar de as composições pictóricas de objectos inanimados, frutos, flores, restos de 

comida e, por vezes, caveiras – retratados autonomamente, ou seja, como naturezas-mortas – 

derivarem de quadros de conteúdo religioso ou de alegorias moralizantes, onde figuravam 

enquanto parerga cheios de simbolismo, tendo em conta, o contexto iconográfico dessas 

pinturas, houve outros factores, ligados à iconoclastia protestante, à tradição naturalista da 

pintura no norte da Europa, à prática concreta do ofício de pintor, à sua profissionalização e 

mesmo ao nascimento de um mercado da pintura no contexto do desenvolvimento económico 

e social nos Países Baixos, que ajudam a explicar a autonomização dessas composições e a 

redefinir o seu sentido num novo contexto.  

 Desde logo, a condenação, por parte dos reformistas protestantes (nomeadamente, 

calvinistas), da idolatria perante as imagens religiosas, que existia entre os católicos, levou a 

uma redução das encomendas de pinturas de carácter religioso e destinadas ao culto público 
                                                                                                                                                   
sentido interpretativo da mensagem das vaidades, o comissário faz as seguintes considerações: «Il apparaît, avec 
cette manière de lire les tableaux de vanité, que l’image ainsi exploitée ne donne pas vraiment trace d’une 
pensée puré de la mort. La vanité est une allégorie des deux voies. Elle expos ela contradiction, la mutation, le 
passage de l’humain au divin, du corps à l’esprit. ‘Dans la fécondité de la mort’, dont parle A. Chastel, ne 
prolifèrent plus l’horreur et la peur des fins dernières quie prévalaient jusqu’à la fin du XVIe siècle. La mort est 
un moment de la chaîne temporelle. Mourir pour ressusciter, vivre et pécher pour être rédempté.», cf. Tapié, A., 
«Décomposition d’une méditation sur la Vanité », in Les Vanités dans la peinture au XVIIe siècle…, op. cit., pp. 
17-19. 
545 Uma tese relativamente recente (2003) de Karine Lanini, que deu lugar a uma excelente publicação sobre os 
paradoxos discursivos da Vanitas no século XVII, é das raras obras sobre o tema que se questiona seriamente 
sobre os sentidos e os problemas interpretativos destas composições pictóricas e também literárias 
(nomeadamente, as Pensées de Pascal), fornecendo pistas e documentação abundante sobre a iconografia e os 
textos da época que as contextualizam. Sobre esta leitura realista, veja-se sobretudo Lanini, K., Dire la vanité à 
l’âge classique – Paradoxes d’un discours, col. «Lumière Classique 67», Honoré Champion, Paris, 2006, pp. 57 
e ss. 
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nos seus templos e igrejas546, obrigando os pintores a dedicarem-se a outros temas e tipos de 

pintura. O clima iconoclasta terá assim favorecido, nos países do norte da Europa, o 

desenvolvimento da pintura de género e das paisagens, mais vocacionada para retratar, num 

registo naturalista, a realidade social e natural. Juntando a este factor o aparecimento de uma 

nova “cultura visual”, segundo a expressão de Svetlana Alpers547, que promovia uma relação 

óptica e gráfica com o mundo conhecido e com o mundo a conhecer, no contexto de uma 

nova ciência experimental e de um “impulso mapeador”548 de todo o “mundo visível”549, 

compreende-se melhor a proliferação, o reconhecimento e a valorização das imagens de 

carácter profano.  

Para além disso, toda uma tradição nórdica da pintura, desde os primitivos flamengos 

do século XV, dedicava particular atenção ao pormenor descritivo e naturalista dos objectos 

representados, das suas características sensíveis e materiais, das suas superfícies e texturas, 

                                                
546 Ao mesmo tempo, porém, que se reduziam as imagens de grande dimensão destinadas aos lugares de culto 
público, cresceu, em contrapartida, o número de imagens religiosas impressas e destinadas ao culto privado. 
Veja-se, sobre este tema da iconoclastia protestante, Hans Belting, La Vraie Image – Croire aux Images?, trad. 
Jean Torrent, col. Le Temps des Images, NRF, Gallimard, 2007 [1ª ed. alemã, Verlag C.H. Beck oHG, München, 
2005], pp. 209-251, onde, no mesmo sentido, Belting diz : «La Réforme attaqua les images de culte des 
catholiques en faisant entrer en lice, dans les mass media de l’époque, des images polémiques. Elle nettoya les 
églises et approvisionna le commerce de l’imprimerie en images qui circulaient comme des textes… (p.210)»  
Note-se, no entanto, que o que era condenado pelos calvinistas era a idolatria das imagens e não as próprias 
imagens em si, o que explica, de certo modo, a permissividade perante a proliferação de imagens que não se 
destinassem ao culto público. 
547 Em, The Art of Describing, op. cit, Alpers estuda precisamente essa “cultura visual” que se desenvolveu de 
modo particular na Holanda do século XVII: «The Dutch present their pictures as describing the world seen 
rather than as imitations of significant human actions. Already established pictorial and craft traditions, broadly 
reinforced by the new experimental science and technology, confirmed pictures as the way to new and certain 
knowledge of the world. (…) In Holland the visual culture was central to the life of the society. One might say 
that the eye was a central means of self-representation and visual experience a central mode of self-
consciousness. (…) In Holland, if we look beyond what is normally considered to be art, we find that images 
proliferate everywhere. They are printed in books, woven into the cloth of tapestries or table linens, painted onto 
tiles, and of course framed on walls. And everything is pictured – from insects and flowers to Brazilian natives in 
full-size to the domestic arrangements of the Amsterdammers. The maps printed in Holland describe the world 
and Europe to itself», p. xxv.  
548 Na mesma obra, citada na nota anterior, a historiadora dedica um capítulo inteiro a esse “mapping impulse” 
que se exprimiu na Holanda do século XVII, não só pela multiplicação de mapas propriamente ditos, como 
também pelo crescimento exponencial de reproduções gráficas de todo o tipo que representavam desde o mais 
ínfimo pormenor da natureza – um insecto ou uma semente – até ao mundo na sua globalidade. Por isso, depois 
de ter analisado a teoria da visão de Kepler que estabeleceu uma analogia com o modo de representar o mundo 
pelas imagens gráficas, a Micrographia de Robert Hooke e o lugar central da ilustração na pedagogia de 
Comenius, Svetlana Alpers introduz do seguinte modo o capítulo “The Mapping Impulse in Dutch Art”: «In 
addition to the visual self-consciousness shared with Kepler’s study of the eye and the craft concerns shared with 
Hooke, Bacon, and Comenius, I want to consider now what I call the mapping impulse. Our starting place is the 
observation that there was perhaps at no other time or place such a coincidence between mapping and picturing. 
Given what we have found previously, it should come as no surprise that the basis of this coincidence is a 
common notion of knowledge and the belief that it is to be gained and asserted through pictures. », cf. Alpers, 
op. cit., p. 119. 
549 Recorde-se o título alternativo do tratado, que abordámos no capítulo III desta tese, escrito pelo pintor 
holandês Samuel van Hoogstraten, Introdução à Alta Escola de Pintura ou O Mundo Visível, o qual é 
sintomático desta tendência na pintura neerlandesa. 
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das suas cores e dos modos de refracção e reflexão da luz, preparando assim a sensibilidade 

do espectador da época para a qualidade pictórica da reprodução e imitação do mundo visível. 

O episódio entre os pintores antigos Zeuxis e Parrhasius, relatado por Plínio, o Velho, e 

repetido pelos vários tratados de pintura da época, dignificava o propósito dos pintores que 

procuravam “espelhar” os mais ínfimos detalhes da natureza com tal precisão e efeito que 

seriam capazes de enganar o olho do mais sofisticado mestre, apesar da tendência erudita 

meridional de valorizar a ideia e a beleza acima do virtuosismo naturalista da representação. 

A preocupação de treinar a mão e o olho na reprodução do mundo visível, muitas vezes na 

presença física dos objectos que lhe serviam de modelo, terá permitido a profusão de estudos, 

desenhos, gravuras e pinturas com objectos do quotidiano, facilmente disponíveis e, 

consoante as suas qualidades espaciais e ópticas, bons pretextos para testar soluções de 

iluminação, distribuição e composição gráfica, que poderiam eventualmente ser apenas 

detalhes de uma composição maior, quadro de história ou alegoria550. Muito provavelmente, a 

qualidade de algumas destas reproduções terá chamado a atenção de patronos e potenciais 

compradores – como, por exemplo, no caso do Cabaz de fruta (1595-98) de Caravaggio, 

comprado pelo Cardeal Federico Borromeo551 - abrindo uma perspectiva de mercado e 

orientando determinado pintor para a especialização em certos motivos, certos estilos ou 

certas características pictóricas de assegurado sucesso comercial552.  

                                                
550 John Loughman, no artigo citado do catálogo da exposição recente na Fundação Calouste Gulbenkian, sobre 
naturezas mortas, refere estes aspectos da prática de estúdio dos pintores holandeses de seiscentos: «Although 
Karel van Mander had urged painters to work from memory (uyt den gheest), composing their designs in their 
imaginations before beginning work, in practice they exploited a range of preparatory material including 
sketches, model drawings, patterns and sometimes even cartoons which allowed for mechanical methods of 
compositional transfer (…) Model drawing, which could take the form of pen and ink or watercolour sketches on 
paper, or oil sketches on panel, are listed among still-life artists’ inventories, indicating their widespread use.», 
cf. Loughman, “Delicacies that enrapture the eye and the mind”…, op. cit, p. 50.   
551 Na introdução ao catálogo da referida exposição, Peter Cherry refere este episódio da compra da única 
naureza-morta conhecida do pintor italiano – com características formais muito semelhantes às naturezas-mortas 
do Norte da Europa – por parte do Cardeal, a propósito do carácter especulativo da interpretação destas 
composições: «Caravaggio’s Basket of Fruit illustrates the fluid nature of interpretation of still lifes in the 
seventeenth century. The painting was acquired in Rome by Cardinal Federico Borromeo, who installed it in his 
museum in Milan… Borromeo evidently interpreted these subjects and their realistic detail in terms of natural 
theology, as descriptions of God’s microcosm of the visible world. There is no direct evidence that Caravaggio 
himself painted his still life as an act of devotion before God’s Creation of the natural world. (…) it is more 
likely, as suggested above, that Caravaggio painted the picture for himself, without a particular patron in mind, 
and saw the representation of the natural world as a vehicle for the demonstration of his artistic virtuosity. », cf. 
Peter Cherry, “In the Presence of Things – two centuries of still-life painting”, in  Carvalho Dias, J., op. cit., p. 
26. 
552 «The economic survival of still-life artists depended on their successful engagement with patrons and the 
market. (…) In order to compete…, Dutch painters had to revise their artistic practices. Specialisation 
increased; once an artist found a subject or manner that appealed to a significant number of buyers, he was 
loath to alter it. (…) Dutch artists also tried to improve the quality of their products, by making them more 
technically inventive, more novel, and more life-like, and also by speeding up the process of production and thus 
reducing costs. », cf. Loughman, op. cit., pp. 53-55. 
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O florescimento da economia neerlandesa e o desenvolvimento de uma classe 

burguesa interessada em dotar-se de bens prestigiantes, como era já o caso dos quadros de 

pintura, e assim decorar as suas casas de um modo requintado, permitiu o surgimento de um 

mercado da arte sujeito às leis da oferta e da procura e obrigou a produção de naturezas-

mortas, procuradas a par de outros géneros de pintura, a especializar-se e a diversificar-se. Por 

vezes, os próprios objectos representados poderiam ter uma grande influência na escolha dos 

quadros, independentemente do tema ou sentido do quadro. Os quadros de flores, sobretudo 

tulipas, as quais tinham atingido preços exorbitantes devido à loucura e sofisticação da 

“Tulipomania”, poderiam ser comprados por aqueles que não podendo comprá-las gostariam 

de ter pelo menos reproduções de tão valioso produto553. Do mesmo modo, os quadros de 

banquetes, com representações de peças tão preciosas, como as porcelanas chinesas e as taças 

Nautilus, pintadas sumptuosamente por Willem Kalf554, poderiam atingir preços avultados 

não só pelas suas qualidades pictóricas como pelo facto de figurarem aqueles objectos, dignos 

de decorar uma sala da aristocracia.  

Ora, apesar de muitos dos objectos representados terem tido, desde o fim da Idade 

Média e sobretudo durante o Renascimento, sob a influência da cultura humanista, uma 

codificação emblemática ou hieroglífica, é certo que as condições laborais e sócio-

económicas que acabámos de referir permitem especular sobre um esvaziamento do sentido 

simbólico e encriptado dos objectos, em favor de um efeito estetizante, quando não mesmo de 

um propósito decorativo. Sendo por isso necessário refrear por vezes a tentação de ler 

significados escondidos por detrás de cada objecto ali representado. Não obstante, é verdade 

que estas composições de objectos que se apresentam nas naturezas-mortas, mesmo aquelas 

em que não figuram objectos inequivocamente simbólicos – como os crucifixos ou outros 

objectos religiosos – deixam em aberto uma leitura simbólica possível, que resultará 

virtualmente de um efeito combinatório entre os elementos ou das propriedades e estado de 

                                                
553 «La culture des fleurs est au XVIIe siècle plus que jamais à la mode. Elle est le passe-temps obsessionnel des 
gens fortunés qui cèdent à cette passion intense : la tulipomanie. La spéculation était telle qu’un bulbe pouvait 
s’échanger contre une maison. Une nouvelle race de collectionneurs apparaît, l’amateur de fleurs, tel ce 
maniaque de tulipes dont La Bruyère brossa un portrait satirique. La vogue des tableaux de fleurs ne se dément 
pas pendant tout le siècle. Les compositions florales, souvent intimistes et symboliques, se transforment dans la 
seconde moitié du siècle en arrangements somptueux et décoratifs. En Italie, en France, en Espagne et dans les 
pays du Nord, les fleurs cessent d’être des supports pour la pensée et deviennent des objets de délectation pour 
l’œil dans un contexte essentiellement profane.», cf. Tapié, A., Le Sens Caché des Fleurs…, op. cit, p. 108.   
554 Veja-se o exemplar do Museu Thyssen-Bornemisza, pintado em 1662, e que esteve exposto na Fundação 
Calouste Gulbenkian, entre 12 de Fevereiro e Maio de 2010, e que se encontra no Catálogo da exposição sob o 
nº35, op. cit, pp. 194-5. Em relação a um destes quadros de Kalf (na verdade uma cópia) e que ele terá visto em 
1797, Goethe terá dito que se tivesse de escolher entre os vasos dourados e a sua imagem representada no 
quadro, escolheria esta última [“…wenn ich die goldnen Gefäße oder das Bild zu wählen hätte, dass ich das 
Bild] wählen würde”, citado naquele catálogo, p. 194.].  



224 
 

conservação dos objectos. Se um “banquete” representando objectos sumptuosos pode ser 

cobiçado pelo desejo mimético desses objectos e pelo virtuosismo da sua representação, 

também poderemos nele ver ainda, se por exemplo ali aparecer um relógio, um alerta para a 

efemeridade desses bens e para a vaidade da sua posse. Numa ostensiva jarra de flores raras e 

onerosas, poderemos mais uma vez ler sinais de transitoriedade e inconstância nas suas 

pétalas caídas, na presença de insectos e répteis, ou da ilusão da sua posse, através do artifício 

da própria representação que faz figurar, ao lado umas das outras, flores de estações do ano 

diferentes e impossíveis de juntar na realidade. Um cabaz de frutas ou uma mesa posta pode 

ser um sinal decorativo da hospitalidade de um lar, mas se a fruta estiver em estado de 

apodrecimento ou roída por vermes, ou se uma taça de vinho tiver sido derramada e uma 

bolha de sabão subir ao lado de uma fina garrafa de cristal, esses parecem ser indicadores 

possíveis de uma mensagem de corrupção, escassez, fragilidade ou volatilidade dos bens 

terrenos, embora possam ser exercícios do virtuosismo do pintor ou demonstrações do poder 

da pintura e do clássico motto: “ars longa, vita brevis”, na medida em que a pintura foi capaz 

de captar e eternizar, de maneira sublime, um momento irrepetível da passagem do tempo.  

A presença do crânio ou da caveira, contudo, não sendo um sinal totalmente 

inequívoco, pois ela pode ainda ter sido reduzida a um elemento decorativo num estúdio de 

um médico ou numa biblioteca de um nobre cultivado, perturba quase sempre a composição 

dos objectos e o fascínio aterrador que exerce sobre os olhos do espectador parece contaminar 

o sentido dos outros objectos. Se combinada com a presença de uma vela consumida, de uma 

ampulheta ou de uma tulipa que murcha, então a mensagem não pode ser senão a do memento 

mori, a da vaidade. De tal modo que, quase toda a natureza morta em que figure uma caveira, 

será catalogada nos inventários como “vanitas”555. Mais difícil será, porém, estar certo de que 

nessa composição com caveira se possa ver uma mensagem necessariamente moralizante ou 

até mesmo religiosa.   

 

De quem é este crânio: Yorick ou Adão? 

 

 A primeira cena do acto V de Hamlet, a famosa tragédia escrita por Shakespeare no 

dealbar do século XVII, tem como cenário um cemitério. Nele, o príncipe da Dinamarca, 

                                                
555 Nos primeiros anos do século XVII, as naturezas-mortas em que figuravam crânios não foram logo 
designadas como “vanitas”, eram antes simplesmente designadas como “crânios” ou “caveiras”, de tal modo a 
sua presença absorvia a totalidade da composição. Karel van Mander terá sido o primeiro autor a referir um 
desses quadros, precisamente o de Jacques de Gheyn – a primeira vanitas autónoma repertoriada – no seu Het 
Schilder-Boeck (1604). Cf. Lanini, K., Dire la vanité…, op. cit., pp. 57-58. 
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acompanhado por Horatio, encontra um coveiro e o seu ajudante a abrirem uma sepultura, 

jogando para fora dela algumas caveiras que vão aparecendo. O melancólico personagem vai 

especulando sobre as pessoas a quem teriam pertencido aqueles crânios, um homem que 

outrora cantara, um político respeitável, um fidalgo que teria feito a corte às damas, um 

advogado que teria articulado argumentos e contratos ou um especulador de terrenos, autor de 

hipotecas e livranças, cuja cabeça estava agora atulhada na terra poeirenta, como se Hamlet 

fosse coreografando uma dança macabra ao ritmo das suas elucubrações, até que o próprio 

coveiro lhe estende uma caveira que ele outrora conhecera: 

 

“Coveiro – (…) De quem pensais que é? 

Hamlet – Não sei dizer-vos. 

Coveiro – Que a peste coma este sacana aluado! Deitou-me uma vez pela cabeça 

abaixo uma garrafa de vinho do Reno. Esta caveira que vedes, senhor, é a caveira de 

Yorick, o bobo do Rei. 

Hamlet – Esta? 

(Pega na caveira) 

Coveiro – Essa mesmo. 

Hamlet – Ah, pobre Yorick! Eu conheci-o, Horácio, uma pessoa de infinita graça, da 

mais fina fantasia. Mil vezes às costas me levou, e agora – que abominável me é isto à 

ideia. Faz-se-me um nó na garganta. Daqui pendiam os lábios que um ror de vezes 

beijei. Onde estão agora as suas galhofas e cabriolas, aquelas cantigas e assomos de 

chacota, que costumavam lançar toda a mesa num tumulto? Não há agora ninguém 

que zombe do teu sorriso? Ficaste de queixo à banda? Vai agora até à câmara de uma 

dama e diz-lhe que, pinte-se ela com pó espesso de um dedo, com essa tua figura se 

há-de finar. Fá-la rir disso. (…)” (Shakespeare, Hamlet, V.i:170-189)556 

 

                                                
556 Utilizamos a recente tradução de António M. Feijó. Cf. William Shakespeare, Hamlet, trad. e notas de 
António M. Feijó, Biblioteca editores Independentes / Edições Cotovia, 2007, pp. 153-4. Na versão inglesa, 
editada por John Dover Wilson, as palavras de Hamlet segurando a caveira são: «Hamlet. Let me see. [he takes 
the skull] Alas, poor Yorick! I knew him, Horatio – a fellow of infinite jest, of most excellent fancy. He hath 
borne me on his back a thousand times, and now how abhorred in my imagination it is! My gorge rises at it… 
Here hung those lips that I have kissed I know not how oft. Where be your gibes now? your gambols, your songs, 
your flashes of merriment, that were wont to set the table on a roar? not one now to mock your own grinning? 
quite chopfallen? Now get you to my lady’s chamber, and tell her, let her paint an inch thick, to this favour she 
must come. Make her laugh at that…», cf. William Shakespeare, Hamlet, The New Shakespeare, Cambridge 
University Press, 1971, p. 119. 
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Esta meditação de Hamlet, segurando a caveira do seu bobo, é uma variação dramática sobre 

o tema do memento mori e da vanitas, com um carácter particularmente lúgubre e macabro, a 

fazer ressoar a tradição germânica do Trauerspiel557. A caveira é exposta e analisada na sua 

cruel materialidade descarnada e inanimada, por oposição ao que antes fazia dela uma cabeça, 

um rosto e uma consciência: os lábios que outrora cobriam a dentição do crânio serviram para 

cantar, para beijar, para contar anedotas; e deles agora sobra uma espécie de sorriso 

cadavérico de queixo à banda – o da mors ridens -, que parece escarnecer de quem o 

contempla. Interessante é notar que na fala de Hamlet há uma transição da terceira pessoa 

analítica e contemplativa para a segunda pessoa – o bobo tornado caveira – que se torna a sua 

directa interlocutora e que se transforma num personagem virtual (Yorick) do drama. Hamlet 

convoca-o a fazer mais uma das suas travessuras, enviando-o a uma terceira personagem – 

uma dama da corte – para a advertir contra a inexorável passagem do tempo e a inevitável 

conclusão que reduz todos os seus esforços para se manter bela e jovem, a pura vaidade. O pó 

com que a dama cobre o seu rosto não será senão uma máscara sob a qual jaz o seu verdadeiro 

aspecto que haverá mais tarde ou mais cedo de se manifestar, o da caveira. Mas, na verdade, a 

dama é apenas um recurso retórico, um efeito dramático, que esconde a vítima escolhida desta 

derradeira partida de Yorick: o próprio Hamlet. A caveira é um espelho que reflecte o 

discurso e o rosto futuro de Hamlet (cuja morte é iminente, pois, como sabemos, morrerá 

ainda nesse mesmo acto V da peça de Shakespeare). 

 Como é evidente, evocámos aqui o episódio da tragédia de Shakespeare porque ele faz 

ressoar no palco aquilo que os pintores Jacques de Gheyn, David Bailly, Pieter Claesz ou 

Harmen Steenwyck558 faziam nos seus quadros quando pintavam a vanitas. E talvez as 

caveiras que aparecem nessas composições do século XVII tenham mais que ver com a 

caveira de Yorick e o seu contexto profano do que com a caveira de Adão, visível ao pé da 

cruz em muitos quadros que representam a Crucificação de Cristo559. Com efeito, uma certa 

tradição iconográfica cristã fez figurar uma caveira no sopé da cruz, desde a Idade Média, 

simbolizando a cabeça de Adão, o primeiro dos homens e o autor do pecado original, cuja 

                                                
557 A aproximação entre o Hamlet e o “drama trágico” alemão foi feita por Walter Benjamin na sua famosa obra, 
Ursprung des deutschen Trauerspiels, designadamente a partir da sua matriz melancólica comum. Cf. 
Benjamin, Walter, A origem do drama trágico alemão, edição e tradução de João Barrento, Assírio & Alvim, 
Lisboa, 2004, sobretudo pp. 168-9. Na mesma obra, a propósito do cadáver como emblema no Trauerspiel, veja-
se as pp. 239-243. 
558 Cf. Bergström, I., Dutch Still-Life painting in the seventeenth century…, op. cit., pp. 159-160. 
559 Veja-se por exemplo o monumental quadro (2,28m x 1,92m) de Philippe de Champaigne, hoje exposto no 
Museu de Pintura e Escultura de Grenoble, Le Christ Mort sur la Croix, de 1655, onde uma caveira bem 
iluminada, apesar de estar situada no chão, ao pé da cruz onde Cristo está marmoreamente crucificado, convoca 
o olhar daqueles que contemplam e meditam sobre a morte redentora de Cristo.  
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mortalidade e culpa haviam sido resgatadas pela crucificação e consequente ressurreição 

pascal do filho de Deus, o novo Adão. 

 Em qualquer dos quatro Evangelhos do Novo Testamento, a narrativa da crucificação 

de Cristo faz sempre alusão ao Gólgota, Calvário, Lugar do Crânio (Κρανίου Τόπος) ou 

Lugar da Caveira (Calvariae Locus)560. Orígenes de Alexandria (ca. 185-253) terá sido um 

dos responsáveis pela menção de uma tradição judaica, segundo a qual Adão teria sido 

sepultado no monte Golgotha perto de Jerusalém, retirando daí uma consequência teológica 

fundamental, visto que tendo Jesus Cristo sido crucificado precisamente no mesmo lugar onde 

a cabeça de Adão estava enterrada, cumprir-se-ia assim a profecia da vinda de um segundo 

Adão – o próprio Cristo, o Filho do Homem – que com o seu sacrifício redimiria os pecados 

de todos os descendentes do primeiro homem. A esta versão doutrinária, juntava-se depois a 

tradição popular da Legenda Aurea (1261-1266) de Jacopo da Varazze, que recuperava os 

escritos da patrística grega e latina e que perpetuou não só esta explicação do Calvário, Lugar 

da Caveira, como acrescentou uma outra, na qual Seth, filho de Adão, teria colocado três 

sementes da Árvore do Conhecimento no corpo de seu pai (no umbigo, segundo uns, na boca, 

segundo outros), fazendo com que crescesse do seu corpo uma árvore que viria a dar o Lenho 

Sagrado, no qual Cristo haveria de ser crucificado561. Tendo em conta estas tradições e a 

influência que tiveram, designadamente, a Legenda Aurea, na codificação da iconografia 

cristã, há interpretações que reconhecem nas caveiras da vanitas ainda o simbolismo 

decorrente desse “lugar do crânio”, e por isso as lêem não só como símbolos de morte mas 

também da ressurreição, sendo assim emblemas de uma mensagem cristã562.  

De facto, em quadros ostensivamente religiosos, como são certas representações de 

santos, dos quais as de São Jerónimo serão porventura as mais frequentes, mas também as de 

São Bruno e as de São Francisco ou ainda as de Maria Madalena563, um crânio aparece para 

                                                
560 Cf. Mc 15:20-22 «Levaram-no, então, para o crucificar. (…) E conduziram-no ao lugar do Gólgota, que 
quer dizer ‘lugar do Crânio’.»; Mt 27:33-34 «Quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, isto é, «Lugar 
do Crânio», deram-lhe a beber vinho misturado com fel…»; Lc. 23:33 «Quando chegaram ao lugar chamado 
Calvário, crucificaram-no a Ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda.»; e, finalmente, Jo. 19:17 – 
18, «Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado Lugar da Caveira, que em hebraico se diz Gólgota, 
onde o crucificaram, e com Ele outros dois, um de cada lado, ficando Jesus no meio.», citado a partir da Bíblia 
Sagrada Online (Capuchinhos), in http://www.capuchinhos.org/biblia/index.php?title=Evangelhos_e_Actos 
561 Noutra versão, a de São Jerónimo que discordava de Orígenes, pois era sabido que segundo a tradição 
judaica, Adão havia sido sepultado em Hebron; o Golgotha era simplesmente um lugar de execuções e por isso o 
nome derivaria das inúmeras caveiras que ali se encontravam. Uma última explicação para o nome do Lugar do 
Crânio tem a ver com as características topográficas daquele monte que aparentemente lembraria uma grande 
caveira.  
562 Nesse sentido, por exemplo, Alain Tapié em Les Vanités dans la peinture au XVIIe siècle, op. cit., pp. 82-84. 
563 No catálogo da exposição de Caen, já referida, podem ver-se quadros com crânios, representando São 
Jerónimo, de Artus Wolffort (1581-1641), Jusepe de Ribera (1591-1652), António de Pereda (1608-1678) ou 
Lubin Baugin (1612-1663), um quadro representando São Bruno de Bon de Boulogne (1649-1717), e um outro 
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espelhar a condição humana pecaminosa e mortal, enquanto o santo medita sobre as palavras 

das Sagradas Escrituras ou se apresenta em compenetrada penitência, havendo 

frequentemente um crucifixo ao lado, em frente ou nas mãos do santo, confirmando pela sua 

presença a natureza cristã do seu sentido e a genealogia adâmica daquelas caveiras. São 

Jerónimo foi aliás, no século IV, o responsável pela versão comum da Bíblia em latim, a 

vulgata latina, tendo sido, por isso, o autor da tradução da palavra hebraica לבה (hebel) para a 

latina vanitas, pelo que o recuo à iconografia do santo para estabelecer o sentido das 

composições da vanitas terá sido particularmente sedutor para alguns historiadores da arte. 

Nos quadros de São Jerónimo terá sido sobretudo o carácter meditativo, a via erudita do 

estudo e do conhecimento escolhida pelo Doutor da Igreja, mas também a vocação eremítica 

do santo, retratado muitas vezes na solidão do deserto, o que ajudou a reconhecer a afinidade 

entre o memento mori das suas representações e as naturezas mortas com crânio. Nas 

representações de Maria Madalena, as quais são desde a Idade Média associadas à 

crucificação e têm por função espiritual a exortação à penitência, pelo facto de a santa ser um 

modelo de conversão564, a associação às composições de objectos sob o tema da vanitas faz-

se, para além da presença da caveira, pelas jóias caídas aos pés da santa, pelas velas que se 

consomem, pelo espelho, no qual Maria Madalena se observa e que, em certos casos, reflecte 

a caveira ou a vela que se consome565, símbolos do arrependimento e da renúncia às vaidades 

terrenas.  

Parece indesmentível a aproximação simbólica e até retórica desta iconografia 

hagiográfica de São Jerónimo e de Maria Madalena com o tema da vanitas explorado nas 

naturezas mortas, se olharmos para elas apenas emblematicamente. Mas o contexto diferente 

em que surgiram as naturezas mortas – como vimos -, a ausência de símbolos 

inequivocamente religiosos, cristãos, nomeadamente os que permitiriam transportar o sentido 

dos quadros para o discurso soteriológico – ainda evidente nos quadros dos santos – parecem 

afastá-los para um universo semântico profano e secularizado. Por isso, se o crânio dos 
                                                                                                                                                   
magnífico, representando São Francisco em meditação com uma caveira nas mãos, do famoso Francisco de 
Zurbarán (1598-1664); as representações de Maria Madalena penitente e meditando sobre a caveira são também 
inúmeras nesse catálogo. Veja-se Tapié, A., ibidem, pp. 108-122, para as telas representando São Jerónimo, as 
pp. 124-134, para as representações de São Bruno. São Carlos Borromeo e São Francisco, e, finalmente, as pp. 
136-165, para as representações de Maria Madalena.  
Samuel van Hoogstraten, já referido longamente no capítulo III, também pintou uma Maria Madalena retirada 
para o deserto, com caveira e crucifixo, hoje parte de uma colecção particular; cf. catálogo incluído em Blanc, J., 
Peindre et Penser la peinture au XVIIe siècle, op. cit., p. 358 e ilustração nº 70.  
564 Cf. Tapié, ibidem, p. 136. 
565 Basta pensar, para citar dois casos célebres, os quadros de Georges de La Tour (1593-1652), um deles, 
exposto no Metropolitan Museum em Nova Iorque, representando Madalena em penitência, com um espelho que 
reflecte a vela que se consome, e o outro, exposto na National Gallery of Art de Washington, onde uma 
Madalena arrependida medita com uma mão sobre uma caveira que se reflecte no espelho que ela observa. 
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quadros de São Jerónimo ou de Maria Madalena ainda pode ser uma representação do de 

Adão, cuja condição pecaminosa e mortal foi resgatada pelo sacrifício da crucificação de 

Cristo, as caveiras que abundam nas naturezas mortas secularizadas parecem ter mais que ver 

com o pathos barroco de Hamlet e a dinâmica dialógica existente entre o príncipe e a caveira 

de Yorick, na medida em que essas composições pictóricas da vanitas também estabelecem 

um diálogo, feito mais de sensações estéticas e menos de palavras, com o espectador. 

  

  

Excurso : sobre a génese etimológica, temática e histórica da vanitas 

 

 Dissemos no início deste capítulo que poderíamos reconhecer a génese judaico-cristã 

do tema da vanitas no livro sapiencial do Antigo Testamento, escrito, em Israel, 

provavelmente entre 350 e 250 a. c., e conhecido na tradição ocidental como Livro do 

Eclesiastes, mas cujo nome hebraico (transliterado) - o qual começa a ser recuperado nas 

traduções e publicações mais recentes - é Qohélet. Como diz o poeta italiano Guido Ceronetti, 

Qohélet (תלהק) é «colui che prende la parola», aquele que toma a palavra, em assembleia 

(Qahal, להק), aquele que congrega, que reúne, e daí as interpretações posteriores como o líder 

da congregação, o pregador566, que resultaram na tradução grega Ἐκκλησιαστής da 

Septuaginta, ou Concionator, na sugestão latina de São Jerónimo para o mesmo termo (ainda 

que na vulgata se tenha adoptado o termo grego Ecclesiastes)567. Atribuído a Salomão, mas, 

muito provavelmente, apenas como forma de legitimar um escrito de Sapiência incluído na 

bíblia, o texto terá possivelmente tido por autor um homem erudito hierosolimitano dos 

séculos III-II a.c. – e como tal – exposto à influência intelectual helenística, mas também às 

tradições sapienciais do Egipto e da Mesopotâmia, como prova a existência de textos 

anteriores cujos temas ressoam em Qohélet568. Significa isto que não foi evidentemente o 

                                                
566 «La radice q-h-l contiene l’atto di riunire, adunare, raccogliere (conoscenza, ricchezza, proverbi, roba, in 
Qohélet) e Martin Buber traduce alla lettera Versammler. Il nome è interpretato di solito come il prendente la 
parola in assemblea (la desinenza femminile indicherebbe la funzione) e il termine greco di Ecclesiaste è stato il 
più Fortunato di tutti. La versione tedesca, l’inglese e la diodatina ne hanno ricavato der Prediger, the Preacher, 
il Predicatore.», cf. Ceronetti, Qohéleth. Colui che prende la parola, op. cit., p. 101. 
567 Tal como Ceronetti (cf. ibidem, pp. 101 e ss), também Jacques Ellul, apoiando-se nas análises de outros 
exegetas (sobretudo Daniel Lys e Alphonse Maillot), recusa esta interpretação que deriva do sentido institucional 
de qahal e prefere uma interpretação não etimológica de qohélet: este seria mais um pseudónimo do que uma 
designação daquele que se recolhe sobre si mesmo para meditar solitariamente. Cf. Ellul, La raison d’être…, op. 
cit., pp. 27-29. 
568 Veja-se, por exemplo, a comparação entre o Diálogo babilónio entre o Mestre e o Escravo, que pela sua 
estrutura argumentativa contraditória mina e desacredita as certezas do conhecimento humano, e o texto 
hebraico, aparentemente pessimista quanto às possibilidades epistémicas, que revela algumas possíveis 
aproximações temáticas, no estudo de Edward S. Greenstein, “Sages with a Sense of Humour: The Babylonian 
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primeiro texto a reflectir os temas que aborda, ainda que tenha sido um dos que garantiu uma 

presença mais forte na tradição ocidental – consequência a que não será alheio o seu 

acolhimento entre os livros sagrados que constituem a Bíblia, primeiro hebraica e depois 

também cristã. Considerando o seu conteúdo, que à primeira leitura é pessimista e céptico, 

causa, porém, estranheza a sua inclusão no cânon bíblico – tanto judaico como cristão. É 

preciso, desde logo, saber, no entanto, que o seu lugar na Tanakh (Bíblia hebraica) 

corresponde ao dos Escritos (Kethuvim, םיבותכ) – palavra humana adoptada no contexto da 

Revelação -, que vem depois dos Profetas (Neviim, םיאיבנ) – palavra inspirada por Deus - e da 

Tora (ou Chumash, שמוח, isto é, os Cinco livros a que na bíblia cristã chamamos Pentateuco) 

– que constitui a palavra propriamente revelada por Deus. Isto significa que se trata de uma 

sabedoria humana, pois é o texto de um sábio sobre a sua condição finita de criatura no 

mundo contingente em que habita. A palavra, à qual para sempre ficou associado este livro do 

Qohélet e que marca, pela sua insistente repetição, o tom da sua mensagem, o tema da sua 

meditação, é hebel ou hével (לבה), que São Jerónimo, como já foi dito, traduziu por vanitas569.  

 O sentido exacto da palavra tem sido alvo de extenso debate entre os exegetas e 

filólogos570. Literalmente a palavra hebraica לבה remete para uma realidade evanescente mas 

concreta que é o vapor de água, ατµίς (que aparece nas versões gregas não canónicas), dunst 

(na tradução alemã de Martin Buber) ou buée (na tradução francesa de Henri Meschonnic)571; 

para Qohélet, portanto, tudo é névoa, fumo e vento. Alguns tradutores contemporâneos 

privilegiam este sentido literal, sabendo no entanto que o seu uso é figurativo no contexto do 

livro bíblico. Outros contestam-no e preferem a interpretação metafórica, mas mais 

abstracta572, que foi predominantemente adoptada desde a famosa tradução hieronímica como 

vaidade, µαταιότης (na Septuaginta, por exemplo), vanitas, vanité, eitelkeit. Nas palavras do 

Eclesiastes tudo é vão, sem valor, inanidade e ilusão. No português moderno, a palavra 

vaidade tem uma carga definitivamente moral, o que torna a tradução de hebel num juízo de 

valor, numa espécie de recriminação ao comportamento dos homens. Porém, hebel tem um 
                                                                                                                                                   
Dialogue between a Master and his Servant and The Book of Qoheleth” in Clifford, Richard J. (ed.), Wisdom 
Literature in Mesopotamia and Israel, Symposium Series 36, Society of Biblical Literature, Atlanta, 2007, pp. 
55-65. Ellul lembra também os lamentos de Ippuwer, o canto do Harpista ou os poemas de Teógnis de Mégara, 
em Ellul, La raison d’être…, op. cit., p. 24-25. 
569 Ainda que Jerónimo, “sempre buon filologo”, como recorda Ceronetti, estivesse consciente do sentido literal 
de לבה, «vapor húmido». Cf. Ceronetti, Qohélet, op. cit., p. 117.  
570 O artigo de Fox, Michael V., “The Meaning of Hebel for Qohelet”, in Journal of Biblical Literature, Vol. 
105, No. 3 (Sep., 1986), pp. 409-427 (publicado pela The Society of Biblical Literature), faz um longo 
comentário crítico das várias interpretações do sentido de hebel, oferecendo a sua própria interpretação: para 
Fox, hebel significaria absurdo, incongruente. 
571 São ainda informações que nos chegam através de Guido Ceronetti, ibidem. 
572 Por exemplo, Jacques Ellul, seguindo a exegese e análise semântica de J. Chopineau. Cf. Ellul, J., La raison 
d’être, op. cit., pp. 61 e ss. 
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sentido metafísico universal e superlativo absoluto que nasce da formulação hével havalim, 

vanitas vanitatum, vaidade das vaidades e se dirige verdadeiramente a tudo o que há debaixo 

do sol, não somente às acções humanas. Não se trata por isso de um mero juízo moral mas de 

uma asserção sobre um estado de coisas, ou, em rigor, do movimento, do fluxo perpétuo e 

imparável de todas as coisas, já que tudo é hebel. Ceronetti revela a matriz biconsonântica da 

palavra ב - לבה (bet) e ל (lamed) - que exprime uma negação radical e que está presente, com 

modificações, em várias outras palavras hebraicas - as quais significam «loucura, 

apodrecimento, velhice, consumação, aniquilamento, infâmia, terror, decomposição, 

destruição, esgotamento»573 - para fazer realçar o movimento voraz e destruidor do fluxo 

cósmico que tudo consome. Enquanto Jacques Ellul, apoiando-se em exaustivas análises 

semânticas e contextuais de outros exegetas bíblicos, destaca sobretudo a realidade fugitiva, 

evanescente da vanitas, a efemeridade de todas as coisas terrenas, o seu carácter ilusório e 

inconsequente, inútil e vão, sem sentido e sem outro futuro senão o da morte certa574. O 

hebraísta André Neher, reconhecendo a raiz etimológica de לבה e a interpretação figurativa da 

vaidade, salienta, no entanto, o carácter trágico da noção que é imanente à condição humana e 

que ressoa, na «orelha bíblica», o nome da personagem de Abel – o qual se escreve em hebreu 

também לבה -, o segundo filho de Adão que acabaria por ser assassinado pelo seu irmão mais 

velho Caim575. Nesta leitura antropológica da mensagem de Qohélet, em que לבה não designa 

uma coisa (o vapor de água ou a vaidade), mas um homem (Abel), tudo é לבה significa todos 

os homens são Abel, na medida em que todos estão à nascença marcados pelo seu destino, o 

do seu inexorável desaparecimento. Este destino essencialmente humano não é, nem uma 

ανάγχη sobre-humana, nem a µοιρα dos gregos, pois não é um destino divino, mas a condição 

inerente à natureza do homem, à qual nenhum escapa. Parece-nos que nenhuma destas três 

interpretações seja exclusiva ou definitiva e que a riqueza da palavra está precisamente na sua 

polissemia; porém, não para instalar a confusão nas interpretações antes para abrir os sentidos 

possíveis da leitura de um texto que é poético, ao mesmo tempo, que é filosófico e religioso e 

                                                
573 «Hével è una delle schegge di una matrice biconsonantica b-l che esprime una negazione radicale, esplosa in 
tutte le direzioni della negatività. Le altre sue modificazioni di più consonanti scaricano pazzia, deperimento, 
vecchiaia, consunzione, annientamento, infâmia, terrore, decomposizione, distruzione, esaurimento.», cf. 
Ceronetti, op. cit., p. 118. 
574 Cf. Ellul, op. cit., pp. 63-71. 
575 Referimo-nos aqui à interpretação que André Neher apresentou em Notes sur Qohélét (L’Écclésiaste), col. 
«aleph», Les Éditions de Minuit, Paris, 1951 e, no que respeita especificamente ao sentido de לבה, nas pp. 71-91.  
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que prepara a sua re-apropriação nos diferentes contextos que conheceu ao longo dos séculos, 

não apenas na literatura, na filosofia ou na teologia, como nas artes e na música576. 

 A fortuna do livro, apesar ou talvez por causa da sua dificuldade, foi alimentada por 

copiosos comentários e interpretações, desde a sua debatida canonização até aos dias de 

hoje577. Tendo em conta a sua inclusão entre os principais textos sagrados judaicos e cristãos, 

é compreensível que tivesse suscitado longas páginas de exegese tanto numa tradição 

religiosa como na outra. Na literatura talmúdica, desde cedo vários textos foram dando notícia 

das principais perplexidades e dificuldades interpretativas (sobre a canonicidade do texto, a 

sua origem salomónica, as contradições internas e as oposições com outros livros bíblicos), 

mas também dos comentários doutrinais e sistemáticos da exegese rabínica, nomeadamente, 

no midrash Qohélet Rabbah (séc. IX) e no midrash sobre o Qohélet que foi incluído no Yalqut 

Shimoni (século XIII)578. Na patrística cristã, grega e latina, encontramos logo, por exemplo, 

em Orígenes de Alexandria (185-254), S. Gregório de Nissa (335–395) ou São Jerónimo 

(347-420), importantes comentários e interpretações que marcariam a teologia cristã, ortodoxa 

e católica romana579. A marca erudita de São Jerónimo tornou-se, como vimos já – quanto 

mais não fosse por ter cunhado a tradução vulgar de hebel por vanitas -, indelével para toda a 

leitura posterior do Eclesiastes – pelo menos na cristandade. Mas na verdade foi mais do que 

isso, pela sua cultura filológica, pelo cuidado didático da sua exposição nos comentários que 

fez do livro e pelo “prefácio” que a ele escreveu e que haveria de ser reproduzido durante toda 

a Idade Média580, que a influência hieronímica haveria de se impor na história literária, 

doutrinal e temática da vaidade. De tal modo que mesmo em termos iconográficos a figura e 

os atributos de São Jerónimo ficariam – como também já referimos - ligados ao imaginário da 

vanitas. 

 Outra fonte importante de toda esta temática, não directamente ligada ao livro de 

Qohélet, mas determinante para uma certa interpretação da condenação da vaidade do mundo 

e o consecutivo desprezo pelos bens e prazeres terrenos, sobretudo durante o período 

medieval, prende-se com a experiência eremítica – a qual, não obstante, deve já muito às 

                                                
576 Como exemplo (arbitrário, mas significativo) da longeva re-apropriação dos sentidos de hebel, lembraríamos 
a composição para voz, violoncelo e piano-forte, do músico italiano contemporâneo Salvatore Sciarrino, 
intitulada Vanitas, natura morta in un atto e datada de 1981! 
577 O estudo de Eric S. Christianson, Ecclesiastes Through the Centuries, op. cit., faz um percurso crítico e 
erudito pela história da recepção do livro até aos nossos dias, começando, curiosamente, por fazer uma referência 
rápida à própria história das histórias da recepção de Qohélet, as quais começaram logo no século VII, 
demonstrando o interesse que desde muito cedo foi manifestado em relação à difícil hermenêutica do texto. 
578 Cf. André Neher, Notes sur Qohélét, op. cit., pp. 42-43. 
579 Cf. Eric S. Christianson, Ecclesiastes Through the Centuries, op. cit., pp. 25 e ss. 
580 Cf. ibidem, pp. 27-28. 
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leituras de Orígenes e São Jerónimo (ele próprio exemplo dessa experiência) do livro do 

Eclesiastes -, tanto anacorética como cenobítica, dos cristãos do próximo oriente, 

nomeadamente, no Egipto581. Os textos de Evágrio do Ponto (345-399) sobre a prática dos 

monges no deserto – o Tratado Prático, o Antirrético, ou Sobre os diversos maus 

pensamentos (logismoi) – marcaram o tom de uma literatura ascética, latinizada e divulgada 

pelas Instituições Cenobíticas e pelas Conferências de João Cassiano (370-435), que, fazendo 

o elogio do deserto, justificava uma atitude de desprezo pelo mundo e, para além disso, 

condenava a dependência em relação aos bens e prazeres terrenos ao cultivar, no contexto de 

uma psicomaquia do monge, a doutrina dos vícios – entre eles a Vã Glória e o Orgulho -, a 

qual seria institucionalizada na Igreja Católica pelo arrolamento dos pecados mortais, feito 

por Gregório Magno (540-604), papa Gregório I (que também comentou longa e 

influentemente o livro do Eclesiastes nos seus Diálogos582).  

 Para esta doutrina teológica do Contemptus Mundi, corolário do reconhecimento da 

vaidade das coisas terrenas, muito terá também contribuído o pensamento de Santo Agostinho 

(354-430), que, por exemplo, no seu magnum opus, De Civitate Dei, fez uma clara oposição 

entre duas cidades: a cidade dos homens - onde estes buscam os bens, os prazeres, o poder, a 

fama e a glória terrenas –, cidade identificada com Roma (ou Babilónia); e a cidade de Deus 

(Jerusalém) – para onde os homens deveriam converter o seu olhar e dedicar os seus 

pensamentos, pois ela é governada pelas verdades eternas do cristianismo. Ou seja, os 

habitantes de uma cidade são iluminados pela Veritas divina, enquanto os da outra vivem 

obnubilados pela ilusão, pela falsidade, em suma, pela vanitas da vida mundana583. O tema da 

vaidade do mundo dominou, aliás, muitos comentários de Agostinho sobre os escritos 

bíblicos, nomeadamente, as Enarrationes in Psalmos (v. g. sobre os salmos 101 e 136, na 

numeração litúrgica584), onde destacou ainda a oposição que existe entre a estabilidade divina 

e a precariedade do mundo. Com o ascendente intelectual que, tanto Jerónimo, como 

Agostinho exerceram sobre o pensamento religioso medieval, e de modo particular o 

monástico, as suas interpretações do livro do Eclesiastes e a derivada condenação da vanitas 

                                                
581 Sobre este tema, a nossa comunicação “L’expérience ascétique du désert et l’expression médiévale de la 
vanité du monde”, que foi apresentada no International Medieval Congress que decorreu na Universidade de 
Leeds, no Reino Unido, entre os dias 7 e 10 de Julho de 2008, e que se encontra reproduzido no anexo P. 
582 Cf. Eric S. Christianson, op. cit., pp. 28 e 29. 
583 Sobre esta oposição entre vanitas e veritas no De Civitate Dei, veja-se por exemplo liv. XX, cap. 3, onde cita 
expressamente o livro do Ecclesiastes. 
584 Veja-se por exemplo a leitura que deles fez Philippe Sellier, a propósito da influência que os escritos do bispo 
de Hipona teriam sobre os textos apologéticos de Blaise Pascal. Cf. Sellier, Philippe, Pascal et saint Augustin, 
Bibliothèque de «l’Évolution de l’Humanité», Éditions Albin Michel, Paris, 1995 [1ª ed. Librairie Armand 
Colin, 1970], pp. 22 a 26. 
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mundi haveriam de dominar as sucessivas leituras do texto atribuído a Salomão e as homilias 

que se pregavam nos mosteiros585 e nas igrejas do ocidente cristão contra as ilusões e a 

futilidade mundanas. Nos sermões de Bernardo de Claraval (1090-1153), reformador e grande 

confessor da ordem de Cister, só o serviço divino faria cessar a vanitas; e nos séculos XI e XII 

multiplicar e repetir-se-iam os argumentos de Jerónimo e Agostinho em textos como o 

Apologeticus de contemptu saeculi ou o De fluxa mundi gloria et saeculi despectione de 

Pedro Damião (1007-1072), o Carmen de contemptu mundi de Hermann de Reichenau (1013-

1054) ou o famoso poema satírico homónimo, De contemptu mundi, de Bernard de Cluny 

(séc. XII) até ao mais explícito, De vanitate mundi et rerum transentium, de Hugo de São 

Victor (1096-1141), cuja interpretação da omnia vanitas é, no entanto, moderada pela 

consideração de que só aquele que vive na carne é fútil e inconsequente, pois aquele que vive 

em Deus vive no verdadeiro e no eterno586. Também no século XII, o texto de Lotario 

de’Conti di Segni, futuro papa Inocêncio III, De contemptu mundi sive de miseria conditione 

humanae, exploraria os argumentos herdados da patrística latina mas marcando já o tom 

macabro que haveria de ressurgir no século XV em várias manifestações literárias e 

iconográficas.  

 Com o clima reformista e humanista do Renascimento, levantou-se uma crítica e 

argumentada oposição àquela leitura monástica do Eclesiastes, propagada pelos inúmeros De 

Contemptu Mundi, ao longo da Idade Média, e renovada, de certa maneira, ainda no mais 

famoso texto das correntes espirituais reunidas sob a designação comum de devotio moderna, 

ou seja, no livro De Imitatione Christi de Thomas à Kempis (1380-1471). Desde logo, os 

próprios líderes da Reforma Protestante, Martinho Lutero (1483-1546) e Philipp Melanchton 

(1497-1560), nos seus comentários ao livro do Eclesiastes, criticaram o filão hieronímico (por 

vezes exagerando as suas consequências ascéticas), procurando reabilitar um sentido mais 

positivo na leitura do livro do Antigo Testamento, porém, sendo óbvia a politização daquela 

crítica ao serviço da “guerra religiosa” contra o catolicismo instituído587. Os autores 

humanistas acharam também no Qohélet uma leitura que ultrapassava o âmbito das questões 

puramente religiosas, recomendando o seu uso na formação filosófica de um jovem letrado, a 

                                                
585 Ceronetti refere-o de modo magistral: «Vanitas è cristianesimo, la campana di un chiostro tirata da uno 
spettrale Ecclesiaste. Ai monaci, casti o dannati nella carne, era sempre compagna, com le sue vuote occhiaie, 
la Vanitas: Vide, miser homo, quia totum est vanitas, totum stultitia, totum dementia, quidquid facis in hoc 
mundo, praeter id solum quod in Deum, et ad honorem Dei facis.», in Ceronetti, op. cit., p. 118. 
586 Cf. Eric S. Christianson, op. cit., p. 102. 
587 Cf. Idem, ibidem, pp. 42-44, sobre a leitura “mais positiva” do Eclesiastes por Lutero, mas também o seu uso 
na polémica sobre o livre arbítrio contra Erasmus e pp. 106-107, sobre a sua oposição à leitura de São Jerónimo 
e à doutrina do Contemptus Mundi em geral. 
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par das leituras de Cícero, Aristóteles e Platão588. O tom céptico – pirrónico – de Qohélet 

perante as ambições da razão, o recurso à sua experiência  e conhecimento pessoal como fonte 

de sageza e não à autoridade dos antigos ou das instituições, o estilo poético e retoricamente 

ambíguo do texto, terão sido do agrado da mentalidade humanística, simpatizante mas 

prudente com as promessas das novas artes e ciências, ao mesmo tempo que, fortemente 

opositora da escolástica e do dogmatismo religioso. Não será pois de estranhar que Erasmus 

de Roterdão (1466-1536) cite frequentemente o Eclesiastes no seu erudito e sarcástico Elogio 

da Loucura (Moriae Encomium de 1509), usando-o no seu programa de derisão do 

dogmatismo instituído e da jactância dos que se proclamam sábios589. Nem é de espantar o 

interesse do português Damião de Góis (1502-1574) – aliás, amigo do humanista holandês – 

no livro veterotestamentário que traduziu (durante a sua estadia em Itália, mas logo depois de 

uma visita a Erasmus em Friburgo, circa 1534) para a nossa língua, ao lado do estóico texto 

de Cícero, De Senectute, fazendo comentários eruditos, apoiados na exegese judaica de 

Qohélet590, que revelam o seu sentido ecuménico. Contudo, as disputas teológicas que 

estiveram em jogo durante o século XVI, terão contribuído para uma crise de fé e para um 

questionamento geral sobre os critérios de verdade, primeiro no âmbito especificamente 

religioso, mas depois também no contexto do conhecimento em geral. Por isso, defendeu 

                                                
588 Michael Hattaway (no artigo "Paradoxes of Solomon: Learning in the English Renaissance.", in Journal of 
the History of Ideas 29.4, 1968, pp. 499–530), citado por Eric S. Christianson, refere-se às escolhas do livro 
entre outros clássicos da filosofia moral e da retórica na formação dos jovens humanistas: «At a time when the 
reading of the Bible was by no means unrestricted, the books of Solomon were, it was felt, texts that could safely 
be put into the hands of a young man to teach him moral philosophy and eloquence . . . Sir Thomas Elyot [who 
moved in the circles of Sir Thomas More and Henry VIII in the 1520s to 1530s] prescribed them along with the 
Ethics of Aristotle and the works of Cicero and Plato, they were studied and annotated by Henry VIII, 
recommended by his Tutors to Edward VI, and by James I to his son Henry.», in Christianson, E., Ecclesiastes 
through the centuries, op. cit., p. 41. 
589 Veja-se, a título exemplificativo o que diz, cruzando as referências do livro do Eclesiastes com os textos de 
Cícero, no § 63: «Sed ad Ecclesiasten redeo. Hunc, cum exclamat: 'Vanitas vanitatum et omnia vanitas', quid 
aliud sensisse creditis, nisi, quemadmodum diximus, vitam humanam nihil aliud quam Stultitiae ludicrum esse? 
Nimirum Ciceronianae laudi album addentem calculum, cuius optimo iure celebratur illud, quod modo 
retulimus: 'stultorum plena sunt omnia'. Rursum sapiens ille Ecclesiasticus, qui dixit: 'Stultus mutatur ut Luna, 
sapiens permanet ut Sol,' quid aliud innuit, nisi mortale genus omne stultum esse, soli Deo, sapientis nomen 
competere? Siquidem Lunam humanam naturam interpretantur, Solem omnis luminis fontem, Deum. Huic 
adstipulatur quod ipse Christus in Euangelio negat, quemquam appellandum bonum, nisi Deum unum. Porro si 
stultus est, quisquis sapiens non est, et quisquis bonus, idem sapiens, auctoribus Stoicis, nimirum mortales 
omneis Stultitia complectatur necessum est.» in Erasmo de Roterdão, Laus Stultitiae ou Moriae encomium, 
escrito em 1509, mas publicado em 1511 por Gilles de Gourmont, Paris; disponível no site da Bibliotheca 
Augustana: http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost16/Erasmus/era_enco.html 
590 O professor de Estudos Portuguese na Universidade de Oxford, T. F. Earle, descobriu muito recentemente 
(em Abril de 2000) esta raríssima tradução do livro do Eclesiastes – na verdade é a primeira e única, nessa 
época, para português - feita por Damião de Góis, na primeira metade do século XVI, realizando a sua edição 
crítica em Portugal já neste século XXI! Cf. Góis, Damião de, O Livro de Eclesiastes, reprodução em fac-símile 
da edição de Ecclesiastes de Salamam, con alguas annotações neçessarias feita por Stevão Sabio (Veneza, 
1538), edição crítica e introdução de T. F. Earle, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2002. 
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Richard Popkin, no seu incontornável estudo histórico sobre o cepticismo591, que as querelas 

religiosas da Reforma Protestante conduziram a uma séria crise pyrrhonienne.  

Não obstante, a redescoberta (nos sécs. XV e XVI) dos escritos do grego Sexto 

Empírico (160-210), nomeadamente, através da edição latina feita por Henri Estienne (em 

1562) dos seus Esboços Pirrónicos ( ou, literalmente, Hipotiposes Pirrónicas, Πυῤῥώνειοι 
ὑποτύπωσεις), que, a par da leitura de Cícero (106-43 a.c.) – particularmente, dos seus 

Academica, onde trata do cepticismo académico -, terá contribuído para um ressurgimento dos 

tópicos e argumentos cépticos no discurso filosófico humanista, o livro do Eclesiastes foi 

também uma fonte importante – desde logo, na medida em que fazia a ponte entre a sabedoria 

religiosa (a de Salomão) e o pensamento filosófico, já que se trata do menos inspirado dos 

textos bíblicos e o mais paradoxalmente racional – da vaga de cepticismos que percorreu o 

mundo cristão592 a partir do século XVI. A referência do Qohélet e a sua tópica da vaidade, no 

cepticismo renascentista, é aliás manifesta nos próprios títulos das obras da época. 

Gianfrancesco Pico (1470-1533), discípulo de Girolamo Savonarola (1452-1498) no seu 

movimento reformista de Florença, publicou uma obra contra a tradição intelectual pagã, 

designadamente, a teoria do conhecimento aristotélica, usando os argumentos do cepticismo 

antigo, à qual deu o nome de Examen vanitatis doctrinae gentium, et ueritatis Christianae 

disciplinae (1520)593. Outra obra, bem mais popular e influente, mas também menos 

arrazoada, foi a que escreveu o alquimista germânico Agrippa von Nettesheim (1486-1535), 

contra todas as artes e ciências (nas quais incluiu os jogos de cartas e a prostituição!), ou seja, 

todas as vãs actividades humanas, que usam a razão mais do que a fé (como a própria 

teologia), à qual deu o título De Incertitudine et vanitate scientiarum declamatio invectiva 

(1526)594. Do mais famoso céptico renascentista português595, Francisco Sanches (1550-

1623), conhece-se, porém, a mais séria e argumentada refutação da epistemologia de tradição 

aristotélica, exposta no seu Quod nihil scitur (De que nada se sabe, escrito em 1576 mas 
                                                
591 Falamos obviamente do título de Richard H. Popkin, The History of Scepticism: from Savonarola to Bayle, 
Ed. revista e aumentada, Oxford University Press, Oxford – New York, 2003. 
592 Note-se, no entanto, que em certa medida as leituras de autores não-cristãos como Al-Ghazzali (1058-1111) e 
Judah Halevi (1075-1141) terão também influenciado alguns autores cépticos desta época. Cf. Popkin, R. H., 
History of Scepticism, op. cit., pp. 17 e ss. 
593 Cf. Popkin, History of Scepticism, op. cit., pp. 20-27. 
594 Richard H. Popkin considera que a importância desta obra no contexto do cepticismo tardo-renascentista, 
apesar da influência que terá exercido sobre Montaigne, tem sido injustamente sobrevalorizada, na medida em 
que não apresenta verdadeiros argumentos filosóficos cépticos, sendo pouco mais do que um somatório de 
invectivas contra toda a actividade intelectual humana. Cf. Popkin, op. cit., pp. 28-29.  
595 Discute-se se ele terá nascido em Tui (Galiza) ou em Braga, mas no prefácio à edição integral da obra 
filosófica de Francisco Sanches, Pedro Calafate, na senda de Artur Moreira de Sá, dá-nos boas razões para 
acreditar que de facto o filósofo tinha naturalidade portuguesa. Cf. Sanches, Francisco, Obra Filosófica, Trad. 
Giacinto Manuppella, Basílio de Vasconcelos e Miguel Pinto de Meneses, Pref. Pedro Calafate, Colecção 
Pensamento Português, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Lisboa, 1999, pp. 10-12. 
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publicado em 1581). Embora mais próximo do cepticismo dos académicos do que do 

pirrónico, Sanches não deixa de referir o livro atribuído a Salomão, tanto na letra, citando 

textualmente o capítulo 1 do Eclesiastes596, como no espírito, denunciando a vaidade das 

ciências humanas597. 

Uma influência, porém, bem mais significativa e mais duradoura teve a leitura do 

Eclesiastes e o tema da vanitas no inclassificável pensador e inventor dos Ensaios, Michel 

Eyquem de Montaigne (1533-1592). Toda a sua obra e vida (que é, aliás, a matéria do seu 

livro598) foi atravessada por meditações sobre a inconstância do mundo, a caducidade das 

coisas e a finitude dos homens, a vaidade de tudo, como nas próprias palavras de Qohélet, que 

citou, umas vezes, que parafraseou, outras, e que chegou mesmo a mandar gravar nas traves 

de madeira do tecto da sua reclusa biblioteca, junto com outras citações bíblicas, máximas e 

aforismos do pensamento clássico grego e latino, entre os quais podemos encontrar uma 

referência, sucinta mas evocativa da mensagem “salomónica”: «per omnia vanitas»599. Note-

se, que da meia centena de orações inscritas no tecto da biblioteca de Montaigne, quatorze 

dizem respeito ao livro do Eclesiastes (através de citações textuais ou parafrásticas)! Para 

além disso, alguns ensaios “trataram” directamente das múltiplas conotações que derivaram 

da vanitas qohelética (mas também de noções paralelas oriundas da filosofia helenística), 

tanto na ordem moral, como na retórica, na antropológica e mesmo na epistemológica – pois 

não podemos esquecer que, em especial, no século XVI, o problema da vaidade andou a par 

da questão sobre os critérios da verdade e da possibilidade do conhecimento e que Montaigne, 

longe de ser uma excepção, foi um dos principais actores do renascimento dos tópicos e 

                                                
596 Sanches cita da versão da vulgata do Eclesiastes os versículos 1:4-8; cf. Sanches, “De que nada se sabe”, in 
Obra Filosófica, op. cit., p. 100. 
597 Numa secção em que considera que Há uma só ciência – pois segundo ele Scientia est rei perfecta cognitio - e 
que As nossas ciências são apenas vaidades [Scientiae nostre vanitas], Francisco Sanches diz: «Com relação à 
natureza das coisas, há uma só ciência, ou haveria se pudesse existir, e não muitas, e por ela se conheceriam 
perfeitamente todas as coisas, visto que sem as outras se não pode conhecer perfeitamente. Aquelas que temos 
são futilidades [Eaequas habemus vanitates sunt], rapsódias, fragmentos de poucas e mal feitas observações, 
e o resto são fantasias, invenções, ficções, opiniões.» in Sanches, op. cit., pp. 91-92. 
598 Desde logo, na advertência ao leitor sobre o propósito e conteúdo dos Ensaios, diz Montaigne, sem equívoco: 
«Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre: ce n’est pas raison que tu emploies ton loisir en un 
sujet si frivole et si vain. (sublinhado nosso)», in Montaigne, Essais de Michel de Montaigne (3 livros), Edição 
apresentada, estabelecida e apresentada por Emmanuel Naya, Delphine Reguig-Naya e Alexandre Tarrête, Col. 
«Folio classique», Éditions Gallimard, Paris, 2009, p. 117. 
599 Trata-se de uma referência evidente aos versículos 1:2 (Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes: vanitas 
vanitatum et omnia vanitas.) e 12:8 (vanitas vanitatum dixit Ecclesiastes omnia vanitas) do Eclesiastes com a 
interpolação da preposição latina “per” que não aparece na vulgata.  
Sobre as noções de vaidade nos Ensaios de Montaigne, veja-se a entrada «vanité», da responsabilidade de John 
O’Brien, no Dictionnaire de Michel de Montaigne, publicado sob a direcção de Philippe Desan, nova edição 
revista, corrigida e aumentada, Dictionnaires & Références, Honoré Champion, Paris, 2007, pp. 1170-1173; e 
ainda o artigo de Françoise Charpentier, "L'Apologie de la vanité", in Bulletin de l'Association d'étude sur 
l'humanisme, la réforme et la renaissance, N°21, 1985, pp. 23-36. 
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argumentos do cepticismo antigo, sobretudo, da sua vertente pirrónica. Assim, temos o mais 

literal dos títulos no ensaio «De la vanité» (Livro III, cap. ix), sobre a qual declara 

reflexivamente a vaidade que é tentar discorrer sobre ela: 

 

“Não há porventura nenhuma tão manifesta como a de tão vãmente escrever sobre ela. 

O que a divindade tão divinamente nos manifestou600 a seu respeito deveria ser 

cuidadosa e continuamente meditado pelas pessoas de juízo.”601 

 

São estas as primeiras palavras do famoso ensaio, no qual não aborda tematicamente a vanitas 

– pois esse não é o estilo nem o propósito dos Essais de Montaigne –, antes onde a explora, 

excursivamente602, a partir de uma meditação fundamentada nas suas experiências pessoais – 

neste caso, no ócio das viagens, nos deveres domésticos e nas honras cívicas que recebera – e 

fazendo reflexões sobre a caducidade e a morte, entremeadas, como sempre, por sentenças e 

máximas de autores antigos. Porém, noutros ensaios, alguns mais literais, como «De la vanité 

des paroles» (Liv. I, cap. li) ou «Des vaines subtilités» (Liv. I, cap. liv)603, outros menos, 

procede de modo semelhante relativamente a outras ordens de conotação da vaidade humana. 

No mais longo dos Ensaios, «Apologie de Raimond Sebond» (Liv. II, cap. xii)604, aliás, 

também o mais filosoficamente argumentado, recupera os tópicos e estratégias do cepticismo, 

mormente, pirrónico, para “defender” uma obra do teólogo catalão, a Theologia Naturalis, 

que alegadamente teria traduzido anos antes, contra algumas objecções que lhe haviam sido 

feitas e que punham em causa a possibilidade de descobrir as verdades da religião através da 

luz da razão natural605. A pirrónica estratégia de Montaigne revela a impossibilidade da razão 

humana para alcançar as verdades religiosas – as quais só podem ser almejadas pela fé - e a 

inanidade dos esforços argumentativos do teólogo para sustentar a tese contrária. O autor dos 
                                                
600 Montaigne usa a palavra mais explícita ‘exprimé’ no original que os editores franceses interpretam como 
sendo uma remissão para o texto do Eclesiastes I:2, I:14 e II:11. Cf. nota 2 na página 542 de Montaigne, Les 
Essais…, op. cit. 
601 Seguimos aqui a tradução do ensaio feita por Rui Bertrand Romão e disponível, desde 1998, na edição 
antológica publicada em Montaigne, Ensaios. Antologia, Introdução, tradução e notas de Rui Bertrand Romão, 
Pinturas de Pedro Calapez, col. «Clássicos», Relógio d’Água, Lisboa, 1998, p. 249.  
602 Esta excursividade que é aliás própria do estilo de Montaigne e que reflecte o carácter digressivo da viagem 
constituiria talvez uma ‘esthétique de la vanité’: «… le voyage décrit et entrepris dans III.9 est essentiel à la 
compréhension de l’ensemble des Essais: errances, divagations, digressions de parte t d’autre, retours en 
arrière, trajectoires brisées ou en pointillé, font partie intégrante de cette initiative, que certains critiques 
confondent volontiers avec l’aventure de l’écriture, et d’autres, avec autant de justification, avec le travail de 
l’essai dans toute sa matérialité.», cf. O’Brien, J., «vanité» in Dictionnaire de Michel de Montaigne, op. cit., p. 
1173. 
603 Cf., respectivamente, na tradução portuguesa, Montaigne, Ensaios, op. cit., pp. 147-156, e na edição francesa 
Montaigne, Les Essais de Michel de Montaigne, op. cit., pp. 530-534 e 539-543. 
604 Cf. Montaigne, Les Essais…, op. cit., pp. 159-399. 
605 Veja-se a análise dos argumentos por Richard Popkin em The History of Scepticism, op. cit., pp. 47 e ss. 
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Ensaios tenta salvar a honra de Sabunde, imputando a culpa dos seus fracos argumentos às 

próprias limitações da razão e da humanidade, em geral, mais do que às suas curtas 

capacidades pessoais. Inspirado, na parte inicial desta apologia, também pelo cristianismo de 

São Paulo e de Santo Agostinho, Montaigne questiona: 

 

“O que nos ensina a verdade, quando ela nos exorta a fugir da mundana filosofia: 

quando nos inculca tantas vezes que a nossa sabedoria não é senão loucura perante 

Deus: que de todas as vaidades a mais vã é o homem: que o homem que presume 

saber, não sabia ainda sequer o que é saber: e que o homem, que nada é, se pensa ser 

algo, seduz-se a si mesmo e se engana?”606  

 

 Apesar da determinante influência dos autores cépticos pagãos no pensamento de 

Montaigne e, com ele, no nascimento do cepticismo moderno607, é notória, nesta referência da 

Apologia de Raimundo Sabunde, ainda a sobrevivência da leitura cristã da vanitas do mundo e 

sabedoria profanas. De modo nenhum isso invalida o pirronismo de Montaigne, mas mostra 

como a influência da interpretação cristã – sobretudo católica – não desapareceu 

completamente, antes pelo contrário, passa pelas turbulências religiosas da reforma e continua 

a exercer a sua ascendência em autores do século XVII, nomeadamente, Pascal608, como 

veremos no próximo capítulo. 

 Antes de terminar este brevíssimo excurso pela evolução do tema da vanitas até ao 

século XVII, devemos referir ainda dois autores: um deles é o contemporâneo e amigo de 

                                                
606 «Que nous prêche la vérité, quand elle nous prêche de fuir la mondaine philosophie : quand elle nous 
inculque si souvent, que notre sagesse n’est que folie devant Dieu : que de toutes les vanités la plus vaine c’est 
l’homme : que l’homme qui présume de son savoir, ne sait pas encore que c’est que savoir : et que l’homme, qui 
n’est rien, s’il pense être quelque chose, se séduit soi-même et se trompe ?», in Montaigne, Les Essais, op. cit., 
Liv. I, Cap. lii, p. 175. O editor francês identifica, apenas neste excerto, quatro referências a São Paulo, 
nomeadamente às Epístolas de S. Paulo aos Colossenses, aos Coríntios (1ª carta) e aos Gálatas. Mesmo antes 
destas palavras, Montaigne citava a Cidade de Deus (Liv. XXI, cap. v) de Santo Agostinho. Cf. notas da op. cit, 
p. 705. 
607 Veja-se como, apesar da influência dos conceitos e argumentos do cepticismo antigo, Montaigne os reinventa 
e “transfigura”, por exemplo, a propósito da noção central de “ataraxia”, no artigo de Rui Bertrand Romão, “O 
Conceito de Ataraxia nos Pirrónicos Antigos e na «Apologia de Raimundo Sabunde»”, in Romão, Rui Bertrand 
(Org.), O Cepticismo e Montaigne, Colecção «Ta Pragmata», Universidade da Beira Interior, Covilhã, 2003, pp. 
39-58. 
608 Sobre Pascal – e aliás, em certa medida, também sobre Descartes - a leitura dos Ensaios teve uma influência 
determinante [A este propósito, o seminal ensaio de Léon Brunschvicg, Descartes et Pascal lecteurs de 
Montaigne, Éditions de La Baconnière, Neuchâtel, 1945: «La fortune a donné à Montaigne les lecteurs les plus 
assidus et les plus fervents qu’auteur ait pu souhaiter: René Descartes et Blaise Pascal. Tous deux l’ont 
incorporé à leur propre substance, impatients pourtant de lui répondre, et par là de mettre à l’abri de ses 
critiques inexorables les principes de leurs convictions.», p. 9]. É com Montaigne, sobretudo com e contra (não 
fosse também o génio de Clermont-Ferrand um mestre do paradoxo) o seu pirronismo que Pascal dialoga em 
muitas fragmentos das Pensées, como veremos no capítulo que lhe dedicamos nesta nossa investigação. 
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Montaigne, Pierre Charron (1541-1603), um padre católico, muito influenciado pelo 

pensamento antigo, mas que também seria uma influência determinante nos libertinos do 

século XVII e até no próprio Pascal; o outro, muito menos célebre que Montaigne e até que 

Charron, mas que por força das circunstâncias pode ter tido algum impacto nos primeiros 

criadores de naturezas mortas do tipo vanitas e que a teve, com alguma certeza, na atmosfera 

intelectual da cidade holandesa de Leiden, onde vimos surgir os seus principais 

“especialistas”609. Referimo-nos ao huguenote francês Pierre du Moulin que, entre 1605 e 

1609, publicou o seu Heraclite ou De La Vanité et Misère de La Vie Humaine610. «Depois de 

tão ilustres personagens [David no Salmo 39 e Salomão nos versículos do Eclesiastes], 

entremos nós também nessa meditação, & tomemos a lâmina das suas mãos para fazermos a 

nossa própria anatomia. Pois não há nenhum discurso mais sério do que aquele que fala sobre 

a vaidade.»611, dizia Du Moulin, que havia sido professor de filosofia na Academia de Leiden 

no final do século XVI. A meditação deste calvinista incidia sobretudo na vaidade que resulta 

da busca do saber profano, embora criticando simultaneamente a leitura monástica da vanitas 

herdada de São Jerónimo e o consequente desprezo do mundo612, o qual seria responsável pelo 

mergulho na melancolia e noutros vícios da alma. Em vez disso, Pierre Du Moulin recomenda 

o conhecimento de si mesmo, ou seja, a descoberta por si mesmo da sua condição mísera e 

mortal, e a prudência nas acções, para evitar os pensamentos e comportamentos vãos. Já 

Pierre Charron que, em 1601, publicara o seu, De La Sagesse, em três livros, dedicou o 

primeiro ao conhecimento de si e da condição humana, fazendo sobre ela cinco considerações, 

a primeira das quais constituindo uma “pintura geral” do homem, a partir das suas qualidades 

mais essenciais. Começa precisamente pela vanité: «A Vaidade é a mais essencial e mais 

própria qualidade da natureza humana. Não há nenhuma outra coisa no homem, seja malícia, 

infelicidade, inconstância ou irresolução (& tudo isto ele possui em abundância) que seja tanta 

como a vil inanidade, a imbecil & ridícula vaidade. (…) Esta vaidade demonstra-se & 

testemunha-se de múltiplas maneiras, desde logo nos nossos privados pensamentos e 

                                                
609 Cf. Bergström, I., Dutch Still-Life painting in the seventeenth century, op. cit., pp. 158 e ss.; mas também 
Loughman, J., “«Delicacies that enrapture the eye and the mind» Still-Life Painting in the Netherlands of the 
Seventeenth Century”, op. cit., p. 58. 
610 Referimos o título da edição de 1609: Du Moulin, Pierre, HERACLITE ov De La Vanité et Misère de la vie 
humaine, Claude Le Villain, Queuilly, 1609; mas Eric S. Christianson refere uma tradução inglesa da obra com o 
título Heraclitus, or, Mans Looking-Glass and Survey of Life, datada de 1652. Cf. Christianson, Ecclesiastes 
through the centuries, op. cit., pp. 109 e ss. 
611 «Nous donc apres de si excellens personnages entrons en ceste meditation, & prenãs ce rasoir de leur main 
faisons l'anatomie de nous-mesmes. Il n'y a point de discours plus serieux que celuy qui parle de la vanité.», in 
Du Moulin, Héraclite ou De La Vanité…, op. cit., p. 2, depois de ter citado expressamente o Eclesiastes I :14 e o 
Salmo 39. 
612 Veja-se, por exemplo, Du Moulin, Héraclite…, op. cit., pp. 14-17.  
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meditações, que são frequentemente mais que vãos, frívolos & ridículos: aos quais porém nós 

consumimos longo tempo, & nem damos por isso.»613 E continua depois, durante várias 

páginas, a fazer o rol de tudo o que, no homem, é vão, para chegar à conclusão de que só a 

razão e o conhecimento de si mesmo permitirá reconhecer a sua condição, livrando-se das 

ilusões, para encontrar um estado de tranquilidade e sageza, equilibrando estoicismo 

(confiança na razão e obediência às leis da natureza) e epicurismo (numa versão abreviada e 

humanista do tetrapharmakon de Epicuro) – segundo livro - e cultivando as virtudes morais 

da prudência, justiça, força e temperança – terceiro livro. 

 O século XVII continuaria, deste e de outros modos, a meditar no tema, não só através 

das reflexões, orais e escritas, de Chassignet, La Rochefoucauld, Pascal ou Bossuet, mas 

também pela pintura, desde logo, nessas naturezas mortas que começaram a aparecer por toda 

a Europa, pintadas por De Gheyn, Claesz, Stoskopff, Baugin, entre muitos outros. 

 

 

Secção 2.  

Pintura metafísica I:  

Inconstância, incerteza e insubstancialidade 

 

A representação da vanitas nos quadros do século XVII, apesar da sua humildade no 

contexto dos géneros pictóricos, exerce, como já dissemos, uma força de atracção sobre os 

olhos do espectador que o obriga a deter-se perante o quadro e a entrar no registo meditativo 

que esse tipo de pintura desperta. O conteúdo desses quadros gera uma série de implicações 

semânticas entre a passagem do tempo e a efemeridade das coisas, a dúvida epistémica 

perante o valor de verdade da nossa percepção do mundo exterior – dúvida pela qual o efeito 

de realidade em trompe-l’œil é responsável - e ainda aquilo que, à partida, corre o risco de 

parecer um nihilismo ontológico. Todas estas virtudes simbólicas e retóricas da representação 

pictórica da vanitas nos levam a pensar nela como uma espécie de pintura metafísica, na 

medida em que ela transporta o nosso pensamento para problemas fundamentais da nossa 

existência no mundo e para um questionamento acerca dos fundamentos últimos da realidade 

e do seu conhecimento. Note-se, pois, que, numa época em que ainda não havia uma 
                                                
613 «La Vanité est la plus essentielle & propre qualité de l'humaine nature. Il n'y a point d'autre chose en 
l'homme, soit malice, malheur, inconstance, irresolution (& de tout cela y en a tousjours à foison) tant comme de 
vile inanité, sottise & ridicule vanité. (...) Cette vanité se demonstre & tesmoigne en plusieurs manieres, 
premierement en nos pensées & entretiens privez, qui sont bien souvent plus que vains, frivoles, & ridicules: 
ausquels toutesfois nous consommons grand temps, & ne le sentons point.», in Charron, Pierre, De La Sagesse. 
Trois Livres, suivant la vraye copie de Bourdeaux, Chez Louys & Daniel Elzevier, Amsterdam, 1662, pp. 10-11. 
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separação disciplinar entre Ontologia e Epistemologia614, entendemos nesse adjectivo 

‘metafísica’ aquilo que pode fazer parte tanto de uma teoria do ser e dos entes como de uma 

teoria do conhecimento. Com efeito, não se coloca neles apenas a questão do estatuto dos 

objectos figurados enquanto representações, mas, em virtude do próprio tema desses quadros, 

se pergunta pela consistência e substancialidade dos objectos do mundo que ali se 

representam. Põe-se, desde logo, em causa a sua persistência no tempo, exprimindo a sua 

corruptibilidade relativa, isto é, de uns em relação aos outros, mas também absoluta, já que é a 

própria passagem do tempo que se manifesta alegoricamente no conjunto de objectos, no seu 

estado transitório e na carga simbólica de certos objectos específicos (relógios, ampulhetas, 

velas). O rei dos objectos no contexto da vanitas – o crânio - congrega anamorfoticamente 

todos esses sentidos de transitoriedade, corruptibilidade, efemeridade, mas também de 

contingência, mortalidade e finitude, as quais, por um efeito de especularidade inerente à 

estratégia expressiva deste tipo de pintura, convocam uma outra meditação metafísica, a que 

reflecte sobre a identidade.  

É interessante notar, para além disso, que na superfície pintada desses quadros se 

reflectem as preocupações metafísicas que surgiam já nos pensadores e poetas dos finais do 

século XVI – seria, por exemplo, o caso de Michel de Montaigne e de Pierre de Ronsard - e 

que continuaram, sobretudo, a atormentar alguns filósofos e escritores do século XVII. E não 

estamos somente a pensar nos que tinham um pendor moralista, como o jesuíta espanhol 

Baltasar Gracián ou no jansenista Blaise Pascal, mas mesmo nos que se dedicavam mais 

propriamente às meditações metafísicas, como o próprio René Descartes. Os sentidos da 

vanitas presentes nesses quadros – inconstância, incerteza e insubstancialidade – eram aliás 

tópicos problemáticos, herdados de uma «crise pirrónica» do século XVI, aos quais a nova 

filosofia cartesiana procuraria dar respostas, lutando criticamente contra o cepticismo e outras 

correntes antigas (estoicismo e epicurismo, sobretudo) que se haviam instalado e que 

                                                
614 Na verdade tais termos – ontologia e epistemologia - nem sequer eram ainda usados para designar disciplinas 
distintas. Tudo era estudado no âmbito da disciplina metafísica. O primeiro registo da palavra “ontologia” – em 
latim – aconteceu, no entanto, num livro impresso no início do século XVII, o Ogdoas Scholastica (1606), do 
filósofo germânico Jacob Lorhard, onde ontologia é apenas um sinónimo de “metaphysica”. Em 1613, a palavra 
reaparece no Lexicon Philosophicum de Rudolph Göckel, onde refere simplesmente «ontologia, philosophia de 
ente». Johannes Clauberg (1622-1665) retoma o termo em 1646, na sua Metaphysica, mas só com Christian 
Wolff (1679-1754), no séc. XVIII, o termo seria usado para designar uma disciplina filosófica. Quanto à 
“epistemologia”, o primeiro registo do termo é muito mais recente e encontra-se no inglês “epistemology” que 
foi usado no livro de James F. Ferrier, Institutes of Metaphysics, The Theory of Knowing and Being (1854). A 
palavra alemã ‘erkenntnistheorie’, com o mesmo sentido, apareceu nos finais do séc. XVIII, com o kantiano 
Reinhold, mas só nos finais do século seguinte (XIX) se tornaria de uso corrente. Cf. Wagner, Pierre (dir.), Les 
Philosophes et la Science, Folio-Essais, Éditions Gallimard, Paris, 2002, pp. 37 e ss. 
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continuavam a produzir efeitos entre os «libertinos barrocos»615 que se inscreviam, de certa 

maneira, ainda numa genealogia montaniana. O cepticismo foi, pois, num certo sentido, o 

horizonte em que nasceu a filosofia moderna. Abordaremos, de seguida, essas três expressões 

cépticas que nos parecem estar representadas nas naturezas mortas do tipo vanitas e que 

constituíram planos inclinados e entrecruzados na filosofia seiscentista. 

Antes, porém, é importante frisar que estes quadros da vanitas são uma espécie de 

pintura metafísica em dois planos distintos mas que acabam por concorrer entre eles e 

oferecer uma leitura plena de reenvios, deslocações, fluxos e refluxos de sentido. Ela é pintura 

metafísica pelos conteúdos que representa e pelos símbolos que evoca, mas ela é também 

metafísica na medida em que a sua identidade formal (desenho, composição, plano), a sua 

identidade material (cor, pigmentos, superfície, suporte, textura), os seus dispositivos de 

representação (perspectiva, enquadramento, exposição), os quais constituem as suas 

determinações pictóricas e as suas condições de visibilidade e interpretação, convocam a 

questão da própria possibilidade e natureza da representação. Se, num primeiro momento, 

trataremos aparentemente do primeiro plano – o dos conteúdos semânticos representados - e, 

num segundo, do outro plano – o da ontologia do quadro -, a verdade é que haverá sempre 

cruzamentos e aberturas de passagem entre um e outro. 

 

Inconstância 

 

 “O vento vai em direcção ao sul, depois ruma ao norte; 

 E gira, torna a girar e passa, 

 E recomeça as suas idas e vindas. 

Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. 

Para onde sempre correram, continuam os rios a correr.”616 (Ecl. 1:6-7) 

 
                                                
615 Tomamos esta expressão de empréstimo ao filósofo francês, autor de uma contra-história da filosofia, Michel 
Onfray, Les Libertins Baroques – Contre-histoire de la philosophie t.3, «biblio essais», Le Livre de Poche, 
Éditions Grasset & Fasquelle, 2008, p. 27: «Les libertins baroques procèdent de conditions historiques 
semblables: premièrement, ils relèvent d’une généalogie montanienne ; deuxièmement, ils proposent une 
épistémologie singulière qui active une méthode de déconstruction sceptique ; troisièmement, ils développent 
une morale particulière en promouvant une éthique radicalement immanente ; quatrièmement, ils avancent des 
considérations inédites sur les questions de religion en posant les bases de croyances religieuses fidéistes.» 
Ressalvamos, no entanto, que esta proposta de definição de Onfray ganha, antes de mais, sentido na sua agenda 
contra-histórica, onde os inimigos declarados são o platonismo, o idealismo, o transcendentalismo e a metafísica 
cristã. Onfray inclui nesse lote de pensadores e filósofos: Pierre Charron, La Mothe Le Vayer, Charles de Saint-
Évremond, Pierre Gassendi, Cyrano de Bergerac e, até, Bento Espinosa!  
616 Cf. a tradução da Bíblia dos Capuchinhos, disponível em 
http://www.capuchinhos.org/biblia/index.php?title=Ecl_1 . 
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Para o homem do barroco, prenhe da lição qohelética, nada há de constante no mundo. Tudo 

está em permanente devir, tudo é movimento, mudança e metamorfose. O ovo torna-se larva 

que se transforma em crisálida e esta dá lugar à borboleta que brevemente desaparecerá, tal 

como da flor se forma o fruto de onde cairá a semente que fecundará a terra para daí brotar 

nova planta. Tudo se apresenta num estado breve e passageiro e nada permanece. As estações 

do ano sucedem-se e toda a natureza se repete em ciclos de geração e corrupção, “debaixo do 

sol”. Segundo a nova filosofia mecânica de Descartes, mesmo os planetas se movem devido 

aos turbilhões do éter que os transportam e fazem circular nas suas trajectórias. E nada há de 

mais inconstante do que o próprio homem, nas suas acções e nas suas paixões, como nos seus 

pensamentos. Os poetas, os dramaturgos e os pintores da época não cessaram de o expressar 

de múltiplas maneiras. 

 Na alegada primeira das naturezas mortas do tipo vanitas, uma alegoria acerca da 

transitoriedade do mundo617, datada de 1603 e pintada por Jacques de Gheyn II (1565-1629), 

o tema da inconstância é apresentado em séries cruzadas de símbolos da vaidade. Revelando, 

de certo modo, a ascendência deste tipo de mensagem pictórica que aparecia desde o século 

XV no reverso dos dípticos e trípticos618, o quadro apresenta, numa perspectiva frontal e 

simétrica, uma caveira, sobre a qual paira uma bolha, colocada num nicho619. Nas 

extremidades do nicho, dois vasos: um, à esquerda, contém uma tulipa, flor garbosa mas de 

breve duração, símbolo preferencial da efemeridade, entre os holandeses; outro, à direita, de 

onde sai apenas fumo, referindo a evanescência de hebel do livro do Eclesiastes. Em cada um 

dos flancos da abóbada do nicho em cujo topo se inscrevem as palavras Humana Vana, estão 

esculpidos na pedra, dois homens, que apontam para a bolha, e que representam os filósofos 

                                                
617 Na análise deste quadro, feita por Hanneke Grootenboer, a autora fala mesmo em alegoria das alegorias para 
este tipo de representação, na medida em que é uma alegoria que revela a própria estrutura das alegorias: «The 
rigid separation of the composition, along with the subtle Play with reversals within temporal processes, reveals 
a clear image of the structure of allegory. Allegory’s structural principle is disjunction, since the allegorical 
sign never contains its own meaning, but refers to other signs in a discontinuous temporal relation. (…) 
Furthermore, De Gheyn’s Vanitas literally presents the reverse side of painting as such, since it is the first 
among (vanitas) still lifes to detach itself from its previous location on the back of portraits. Wittingly or 
unwittingly, De Gheyn allows his very painting to partake in the allegorical structure by turning the vanitas 
topic that hitherto has been reserved for versos into a subject worth being presented independently, on the front 
of a painting. », in Grootenboer, H., The rhetoric of perspective – Realism and illusionism in seventeenth-
century dutch still-life painting, op. cit., p. 141. 
618 Num capítulo dedicado ao nascimento da natureza morta, Victor Stoichita fala assim desta relação do quadro 
com os seus antecedentes iconográficos : «La transformation dialectique de l’envers en endroit n’est pas 
seulement décelable dans le cas des niches à fleurs. Ce sera aussi le thème majeur du memento mori, déjà 
présent dans les dyptiques et tryptiques du XVe siècle et qui, par ‘détournement’, connaîtra le succès au XVIIe 
siècle. Le tableau de Jacques de Gheyn II (1603), probablement le premier memento mori indépendant qui nous 
soit parvenu, (…), présente la niche à crâne dans un contexte allégorisant.», in Stoichita, V., L’Instauration du 
Tableau…, op. cit., p. 50. 
619 Ver, em anexo, a reprodução nº G 6.  
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Heraclito e Demócrito. O primeiro chora, lamentando a condição do homem e a inconstância 

de todas as coisas (πάντα ρει)620, as quais se reflectem na imagem da bolha, símbolo da 

fragilidade humana – homo bulla [est] – e da transitoriedade das coisas, pois, flutuando 

vagamente no ar, ela está sempre na iminência de rebentar e desaparecer. Por oposição à 

melancolia de Heraclito, Demócrito ri621 do absurdo das ilusões e preocupações humanas, tão 

voláteis e inanes quanto as bolhas de sabão. Esse riso do atomista de Abdera, tal como as 

lágrimas do mobilista de Éfeso, provocados pela vaidade do homem eram, aliás, várias vezes 

referidos já pela literatura tardo-renascentista - de que o Elogio da Loucura de Erasmo ou os 

Ensaios de Montaigne622 seriam bons exemplos. Evidentemente, estas atitudes misantrópicas 

e estes atributos iconográficos dos filósofos antigos deviam-se mais à vulgata doxográfica do 

que a um conhecimento rigoroso das suas doutrinas. De qualquer forma, a sua repetida 

figuração e “citação” revela como a filosofia pagã havia sido recuperada, numa altura de 

crises religiosas, para o argumentário céptico (ainda que fideísta) que contextualizava estas 

representações da inconstância e vaidade do mundo.  

 Por outro lado, a imagem da bulla que aparece representada nesta Vanitas de Jacques 

de Gheyn, tantas vezes usada em alegorias e emblemas onde uma criança sopra numa palha 

para formar bolhas de sabão, outras vezes pintada em naturezas mortas e retratos623, é, pelas 

                                                
620 É o que diz o fragmento 136 (segundo a numeração de Marcel Conche), citado por Simplício no seu 
Comentário da Física: «Tout s’écoule.», cf. Héraclite, Fragments, texto estabelecido, traduzido e comentado 
por Marcel Conche, col. «Épiméthée» Essais philosophiques, Presses Universitaires de France, Paris, 1998 [1º 
ed. 1986], p. 467. Mas a mesma ideia se poderia encontrar no fragmento 134, citado por Plutarco, «On ne peut 
pas entrer deux fois dans le même fleuve.», ou no dito atribuído por Platão, no Crátilo (402a), a Heraclito, «Tout 
cède et rien ne tient bon. (Frag. 135)».  
621 Desde a literatura antiga que se opôs frequentemente o riso de Demócrito às lágrimas de Heraclito. Por 
exemplo, o doxógrafo bizantino do séc. V, Estobeu, declarava no seu Florilégio: «Quanto aos sábios, Heraclito 
e Demócrito, ambos combatiam a cólera, um chorando, o outro rindo. (III, x, 53)». Mas também Juvenal 
explicava o riso de Demócrito da seguinte maneira: «Todo o encontro com os homens dava a Demócrito matéria 
de riso» (Sátiras, X, v, 47). 
622 Veja-se o ensaio dedicado por Montaigne precisamente aos dois filósofos gregos, I, l, De Democritus et 
Heraclitus, in Montaigne, Essais de Michel de Montaigne, tomo I, op. cit., pp. 525-529, onde podemos encontrar 
as seguintes descrições: «Democritus et Heraclitus, ont été deux philosophes, desquels le premier trouvant vaine 
et ridicule l’humaine condition, ne sortait en public, qu’avec un visage moqueur en riant: Heraclitus, ayant pitié 
et compassion de cette même condition nôtre, en portait le visage continuellement attristé, et les yeux chargés de 
larmes…», ibidem, p. 527. 
E, também, Pierre Charron, no seu De La Sagesse, quando se ocupa da vaidade, refere a mesma oposição. Cf. 
Pierre Charron, De La Sagesse, op. cit., pp. 10-11. 
623 Sobre as bolhas na pintura holandesa dos fim do século XVI ao século XVII, o breve mas esclarecedor artigo 
de Bergström, Ingvar, “Homo bulla – La boule transparente dans la peinture hollandaise à la fin du XVIe siècle 
e tau XVIIe siècle”, trad. Solange Schnall, in Tapié, Alain, (dir.), Les Vanités dans la peinture au XVIIe siècle: 
méditation sur la richesse, le dénuement et la redemption [catálogo de exposição], Musée des Beaux-Arts, Caen, 
1990, pp. 49-54. 
Veja-se a singular representação, entre a natureza morta e o auto-retrato, de David Bailly que juntamos em 
anexo, na reprodução G 7. 
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características físicas e químicas da bolha624, uma metáfora muito eloquente desta ideia de 

inconstância. E, na verdade, também ela foi recuperada do pensamento antigo, embora para a 

sua disseminação moderna tenha contribuído o humanista Erasmo de Roterdão que, na sua 

colecção de Adagia latinos625, refere a sua fonte: encontrou o provérbio – homo bulla - no 

“prefácio” do primeiro livro do De re rustica de Varrão (116 - 27 a.c.); mas abre o comentário 

com a sua versão grega, Ποµφόλυξ ό άνθρωπος, e cita uma outra fonte626, o escritor satírico 

do século II, Luciano de Samósata (117 - 180)627 que na sua peça (escrita em grego), Caronte, 

pusera na boca do barqueiro do Hades a seguinte explicação do adágio: «Deixa-me dizer-te, 

Hermes, aquilo com que penso assemelharem-se os homens e toda a sua vida. Sabes aquelas 

bolhas que surgem à superfície da água, causadas pela cascata de um pequeno riacho? 

Algumas de entre elas, sendo pequenas, rebentam e desaparecem num instante, enquanto 

outras duram um pouco mais e incham ao juntarem-se-lhes outras, que as fazem crescer ainda 

mais; mas, depois disso, acabam inevitavelmente por rebentar também elas, pois de outro 

modo não poderia ser. Assim é a vida dos homens: eles enchem-se de ar, alguns mais, outros 

menos; e para alguns o inchaço é muito breve e passageiro, enquanto para outros acaba assim 

que começa; mas em qualquer dos casos todos eles têm de rebentar.»628. A escolha satírica da 

                                                
624 Um globo formado por uma fina película iridescente de água saponosa cheia de ar que flutua na atmosfera: 
assim se define a bolha de sabão. A sua película, tão fina como um milésimo de um fio de cabelo, não é senão 
água encurralada entre duas camadas de moléculas tensoactivas, ou seja, moléculas com pontas hidrofílicas, 
atraídas pela camada de água e que mantêm assim a bolha intacta, embora com caudas hidrofóbicas que, se 
agitadas, fazem a bolha explodir. 
625 Pela primeira vez publicados, em Paris, sob o título Collectanea Adagiorum, em 1500, mas expandidos para 
vários milhares de adágios depois da sua estadia em Itália e continuando a aumentar até ao fim da sua vida. Em 
1536, poderiam contar-se 4151, devidamente acompanhados das notas de leitura onde explicava as suas fontes e 
origens. A editora Les Belles Lettres publicou recentemente uma tradução francesa da obra, mas, em 
colaboração com a unidade de investigação da Universidade de Lyon II, Groupe Renaissance et Âge Classique 
(UMR 5037), disponibiliza desde 2010 uma versão latina da obra no site: 
http://sites.univ-lyon2.fr/lesmondeshumanistes/category/adages-erasme/.  
626 «1248. II, iii, 48. Homo bulla Ποµφόλυξ ό άνθρωπος, id est Homo bulla. Proverbium hoc admonet humana 
vita nihil esse fragilius, nihil fugacius, nihil inanius. Est enim bulla tumor ille inanis, qui visitur in aquis 
momento temporis enascens simul et evanescens. M. Terentius Varro in praefatione, quam scripsit in libros De 
agricultura, Cogitans, inquit, esse properandum, quod si, ut dicitur, homo est bulla, eo magis et senex. (…) 
Lucianus item in Charonte vitas hominum bullis hujusmodi similes facit, quarum aliae, simul atque natae sunt, 
protinus evanescunt, aliae paulo diutius durant, omnes brevissimis quibusdam intervallis aliae succedunt aliis.», 
in Erasmus Roterodamus, Adagiorum chiliades, disponível no site referido na nota anterior. 
627 Apesar de termos confirmado estas referências no texto dos Adágios de Erasmo, devemos esta descoberta do 
texto de Luciano ao artigo do físico e engenheiro italiano Andrea Prosperetti, “Bubbles” in Physics of Fluids, 
vol. 16, nº 6, June 2004, pp. 1852-1865. 
628 Usamos a edição da Loeb: «Let me tell you, Hermes, what I think men and the whole life of man resemble. 
You have noticed bubbles in water, caused by a streamlet plashing down - I mean those that mass to make foam? 
Some of them, being small, burst and are gone in an instant, while some last longer and as others join them, 
become swollen and grow to exceeding great compass; but afterwards they also burst without fail in time, for it 
cannot be otherwise. Such is the life of men; they are all swollen with wind, some to greater size, others to less; 
and with some the swelling is short-lived and swift-fated, while with others it is over as soon as it comes into 
being; but in any case they all must burst.», cf. Luciano, “Charon, or the Inspectors” in The Works of Lucian in 
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imagem da cascata e das bolhas que rebentam pouco depois de se formarem, graças à força 

torrencial do fluxo da água do riacho, coaduna-se, aliás, bem com aquela visão heraclitiana do 

devir universal, mas também com a derisão democritiana perante a volubilidade da existência 

e a inanidade das aspirações do homem.  

 Os quadros de naturezas mortas tinham, para além dos objectos simbólicos, como as 

bolhas629, outras maneiras de mostrar plasticamente essa inconstância. É frequente ver 

representadas velas consumidas – por vezes ainda em combustão, outras apagadas mas com o 

fumo que ainda se escapa do seu pavio queimado630 – em que a forma da cera se mostra já 

distorcida e derretida por efeito da temperatura. Em várias naturezas mortas, os objectos estão 

amontoados, alguns deles em posições de frágil equilíbrio, na extremidade de uma mesa 

(cachimbos, facas, tinteiros), ou por cima de outros objectos de formas arredondadas. Nos 

quadros de Pieter Claesz, por exemplo, encontramos muitas vezes copos römer invertidos, em 

periclitante equilíbrio, encostados a livros ou a caveiras631, mas em naturezas mortas de outros 

autores, os copos caídos também escoam, por vezes, o vinho que os enchia. Os vidros dos 

copos estão algumas vezes quebrados ou estilhaçados, como no quadro do pintor alsaciano 

Sébastian Stoskpff, Natureza-morta com copos (1644)632. O estado carcomido das folhas e 

coberturas de livros, as camadas de pó sobre os objectos, ou mesmo a tela pintada em trompe-

l’œil (nos quadros de Cornelius Grijsbrecht) são outras tantas maneiras de representar a 

efemeridade dos estados materiais dos objectos. 

  

Incerteza 

 

 A constatação desse estado de coisas do mundo, ou seja, a sua instabilidade, 

volubilidade, impermanência, não é mais senão a verificação, através dos dados empíricos que 

a vida oferece a todos os homens, de que todos os entes têm uma dimensão temporal, que é 

limitada e que implica em cada momento um estado diferente. Sem fundamento estável para 

justificar as crenças, como podemos estar certos de saber aquilo que percebemos? Só 

                                                                                                                                                   
eight volumes (Vol. II), transl. by A. M. Harmon, The Loeb Classic Library, William Heinemann, London, 1950 
[1º ed. 1915], p. 433. 
629 Ainda a propósito do lugar simbólico e estético das bolhas nas naturezas mortas de tipo vanitas, mas numa 
perspectiva mais fenomenológica, leia-se o artigo de Wayne M. Martin, “Bubbles and Skulls: The 
Phenomenological Structure of Self-Consciousness in Dutch Still Life Painting (1603-1650)”, in Dreyfus, 
Hubert L. & Wrathall, Mark A. (eds.), A Companion to Phenomenology and Existentialism, Blackwell 
Publishing Ltd, Oxford-Malden-Victoria, 2006, pp. 559-584. 
630 No quadro de David Bailly (1651), por exemplo, reprodução G 7. 
631 Ver vanitas de Pieter Claesz, reprodução nº G 5. 
632 Ver reprodução em anexo nº G 8. 
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podemos ter, quando muito, um mero conhecimento subjectivo e episódico das qualidades 

relativas dos entes, das outras pessoas e dos acontecimentos, ou seja, de como todos eles nos 

aparecem em determinado momento, mas não o conhecimento objectivo das suas quididades 

absolutas, do que eles são em si mesmos, pois, com efeito, eles parecem nada ser. Essa seria 

uma consequência puramente epistemológica daquela constatação. Mas evidentemente o 

reconhecimento da inconstância e vaidade do mundo e, também, de si mesmo, trouxe ainda 

corolários relativos ao valor das acções morais. Tal estado de coisas mostrava ao homem 

barroco a impossibilidade de ele determinar verdadeiramente as suas acções, as quais 

pareciam depender mais dos reveses da fortuna do que da sua própria vontade, contaminada 

esta, para além disso, pela inconstância das suas paixões e desejos633. A inconstância 

declarada do mundo e do homem cobria-os, assim, com um manto de incerteza e fazia 

mergulhar o pensamento nos pântanos da dúvida.  

 Com efeito, o período que viu aparecer e expandirem-se estas representações da 

vanitas, assistiu também a uma vaga de pensadores cépticos e outros que, não o sendo, 

sofreram a influência das correntes cépticas, procurando muitas vezes ultrapassar os desafios 

que elas lhes colocaram. Depois da publicação latina das Hipotiposes Pirrónicas de Sexto 

Empírico, na segunda metade do século XVI, e da recuperação dos seus argumentos nos 

populares Ensaios de Montaigne – sobretudo na Apologia de Raimundo Sabunde -, o livro de 

Pierre Charron, De La Sagesse, que expôs aqueles argumentos cépticos e o relativismo 

montaniano de maneira mais didáctica, havia contribuído para uma divulgação desse 

pensamento antigo. Um ‘grupo’ de pensadores de vanguarda, conhecidos, desde os trabalhos 

de René Pintard, como «libertins érudits»634 - entre os quais, La Mothe Le Vayer (1588-1672) 

e Pierre Gassendi (1592-1655), mas também Gabriel Naudé (1600-1653) e Guy Patin (1601-

                                                
633 Com a aguda consciência disso terá escrito o neo-estóico Justus Lipsius (1547-1606) o seu famoso De 
Constantia (1583/4), recomendando o uso da razão como única medicina eficaz para ultrapassar a inconstância 
das paixões e dos desejos (cupiditas, gaudium, metus e dolor) na vida cívica, política e religiosa, e assim obter a 
virtude da constantia, uma espécie de ataraxia (imperturbabilidade) ao jeito de Séneca. 
Mas também o filósofo francês Pierre Charron é peremptório no seu De La Sagesse (1601), onde, nas 
considerações sobre a natureza do homem, dedica um dos capítulos (v) exclusivamente à inconstância: 
«L'Homme est un subject merveilleusement divers & ondoyant, sur lequel il est tres mal aisé d'y asseoir 
jugement asseuré, jugement, dis-je, universel & entier, à cause de la grande contrarieté & dissonance des pieces 
de nostre vie. La pluspart de nos actions ne sont que saillies & bouttées poussées par quelques occasions (...) 
L'irresolution d'une part, puis l'inconstance & l'instabilité est le plus commun & apparent vice de la nature 
humaine. (…) Nous allons apres les inclinations de nostre appetit, & selon que le vent des occasions nous 
emporte, non selon la raison (…) Aussi nos esprits & nos humeurs se meuvent avec les mouvements du temps 
(...) La vie est un mouvement inegal, irregulier, multiforme. En fin nous nous remuons & troublons nous mesmes 
par l'instabilité de notre posture.», in Charron, Pierre, De La Sagesse, op. cit., pp. 28-29. 
634 A tese foi lançada na sua obra Le Libertinage Érudit dans la première moitié du XVIIe siècle (1943) e essa 
denominação foi recuperada por Richard Popkin na sua The History of Scepticism, op. cit., pp. 80-98. 
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1672)635 – usou frequentemente os argumentos pirrónicos e cépticos, em geral636, contra os 

vários dogmatismos filosóficos, científicos (ou pseudo-científicos, como as ciências 

herméticas, muito em voga desde o Renascimento) e religiosos da época, em favor de uma 

atitude de tolerância e relativismo, mas sobretudo com um marcado pendor agnóstico (ainda 

que alegadamente fideísta). O ataque lançado contra grande parte das doutrinas filosóficas e 

teológicas fez surgir, sem surpresa, um contra-ataque de alguns filósofos e teólogos 

preocupados em defender a possibilidade de conhecer com certeza, de descobrir e alcançar a 

verdade637. Alguns mais conservadores, no campo da filosofia, pretendiam salvar a 

epistemologia aristotélica dos ataques desse nouveau pyrrhonisme, outros visavam defender 

as certezas e dogmas da religião, outros ainda procuravam simplesmente encontrar um 

equilíbrio entre os argumentos cépticos e a evidente e eficaz conquista de novos 

conhecimentos e descobertas pela razão moderna. Esta via media ou «cepticismo mitigado» 

seria o caminho traçado pelo matemático e filósofo Marin Mersenne (1588-1648) - amigo de 

Galileo, Descartes, Hobbes e Nicéron e promotor das novas descobertas científicas - na sua 

obra polémica La Vérité des Sciences, contre les Septiques [sic] ou Pyrrhoniens (publicada 

em 1625). Aí Mersenne admite a dificuldade, senão mesmo a impossibilidade, de refutar os 

argumentos cépticos relativamente à possibilidade de obter um conhecimento certo e 

verdadeiro da realidade última de todas as coisas do universo, porém, opõe-lhe o argumento 

pragmático da eficácia das descobertas e avanços nas ciências, nomeadamente, matemáticas e 

físicas que, não dando respostas metafísicas e definitivas sobre a essência das coisas, 

permitem perceber o funcionamento fenomenal do universo e ter um conhecimento empírico 
                                                
635 Estes dois últimos não sendo, porém, filósofos: Gabriel Naudé foi bibliotecário dos cardeais Richelieu e 
Mazarin e Guy Patin o médico erudito que se tornou reitor da faculdade de medicina da Universidade de Paris. 
François de La Mothe Le Vayer foi preceptor do irmão de Luís XIV, Philippe d’Orléans, e membro da Academia 
Francesa, enquanto que Pierre Gassendi foi o matemático, astrónomo, teólogo e filósofo que recuperou o 
pensamento de Epicuro e que foi o autor das Quintas Objecções às Meditationes de Prima Philosophia de 
Descartes. Cf. Popkin, op. cit., pp. 80 e ss. 
636 Sem querermos entrar em grandes considerações histórico-filosóficas, diga-se, para simplificar uma matéria 
extremamente complexa, que houve, na antiguidade, duas tendências cépticas: a académica – ligada à Academia 
platónica, sobretudo com Arcesilau (séc. III a.c.) e com Carnéades (séc. II a.c.) – cujo cepticismo consistiu numa 
oposição à epistemologia estóica e à possibilidade do conhecimento através das percepções ou impressões 
catalépticas que aquela postulava – para os cépticos académicos o conhecimento nunca poderia ser certo mas 
apenas provável; e a pirrónica, inspirada na personagem de Pirro de Élis e teoricamente promovida, à margem da 
Academia, por Enesidemo (séc I a.c.), que se opunha tanto aos filósofos dogmáticos como aos filósofos 
académicos, cuja negação da possibilidade do conhecimento era já uma concessão demasiado dogmática, 
segundo os cépticos pirrónicos, ainda que pela negativa – estes, perante a equipolência dos argumentos 
contrários relativos a qualquer assunto, preferiam abster-se ou suspender o juízo (fazer uma epochê), negando 
assim sequer a possibilidade de afirmar a impossibilidade do conhecimento. Esta suspensão do juízo permitia aos 
cépticos pirrónicos atingir um estado de imperturbabilidade mental, a ataraxia. 
Os argumentos usados por estes pensadores modernos eram sobretudo os do decálogo pirrónico, ou seja, os dez 
modos ou tropos do pirronismo, alegadamente reunidos por Enesidemo, mas resumidos por Sexto Empírico. 
637 Veja-se a variedade de respostas apresentadas por Richard Popkin em The History of Scepticism, op. cit., pp. 
99 e ss. 
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e operacional do qual não seria razoável duvidar. Do mesmo modo, quanto às dúvidas 

pirrónicas perante a fiabilidade do conhecimento que nos chega pelos sentidos, Mersenne 

alega a existência de novas tecnologias e conhecimentos ópticos e acústicos que permitem 

obviar às limitações e perturbações da visão e do ouvido e, mais importante que isso, que o 

facto de estarmos avisados contra os perigos da ilusão sensível, mas, ao mesmo tempo, 

podermos recorrer aos conhecimentos e às tecnologias, nos dá a prudência e a confiança 

necessárias para investigar razoavelmente a natureza. Com o mesmo pragmatismo e 

razoabilidade, por vezes muito próxima do senso comum, tentou Mersenne responder aos 

desafios cépticos contra a possibilidade do conhecimento racional, designadamente, o 

argumento da falta de fundamento devido à inevitável regressão ad infinitum na busca de 

justificação das crenças (e da justificação da justificação precedente). A maior parte da obra 

(livros 2, 3 e 4) foi depois preenchida com um longo inventário dos conhecimentos nas 

ciências, particularmente, na matemática e geometria. No entanto, pode dizer-se que o tipo de 

resposta pragmática de Mersenne não refutou verdadeiramente os argumentos dos cépticos, 

antes os ignorou - quase cinicamente, como na lendária resposta de Diógenes de Sínope aos 

paradoxos do movimento de Zenão de Eleia. 

 Já a relação de René Descartes com o cepticismo foi bem mais complexa, na medida 

em que quis combatê-lo convictamente, de modo a poder fundar em bases metafísicas sólidas 

a possibilidade do conhecimento, mas, simultaneamente, recorreu à dúvida como método no 

seu caminho de investigação, inovando e radicalizando os seus argumentos de um modo que 

marcaria toda a epistemologia futura. A certeza era um dos principais tópicos heurísticos na 

doutrina cartesiana, já que um dos problemas que se lhe punha era o de “como evitar o erro”, 

para poder avançar com segurança no caminho da procura da verdade. A certeza era, pois, o 

critério do saber (scientia)638 e servia, então, o propósito da constituição de um método de 

investigação. É, por isso que, na segunda parte do Discurso do Método (1637) de René 

Descartes encontramos este primeiro preceito: «…nunca receber alguma coisa como 

verdadeira, que eu não conheça evidentemente como tal: ou seja, evitar cuidadosamente a 

precipitação e a prevenção; e nada compreender nos meus juízos senão aquilo que se 

apresente ao meu espírito tão clara e distintamente, de modo que não haja ocasião para o pôr 

                                                
638 Ver a 2ª regra das Regulae ad directionem ingenii (1619): «Regula II. Circa illa tantum objecta oportet 
versari, ad quorum certam & indubitatam cognitionem nostra ingenia videntur sufficere. [Não devemos ocupar-
nos senão dos objectos em relação aos quais o nosso espírito pareça capaz de adquirir um conhecimento certo e 
indubitável.]», in Œuvres de Descartes, op. cit., AT X, 362: 2-3. 
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em dúvida.»639 Ora, nas fábulas autobiográficas que são, tanto o Discurso como as 

Meditações de Filosofia Primeira (1641), Descartes conta como ao longo dos primeiros anos 

de aprendizagem recebera uma série de ensinamentos e falsas opiniões, os quais importava 

destruir, num momento de maturidade intelectual em que decidira empreender este novo 

método de investigação nas ciências e na metafísica, o qual lhe permitiria encontrar um 

conhecimento certo e verdadeiro. «Ora – dizia ele na Primeira Meditação – não será 

necessário, para chegar a esse destino, provar que [as antigas opiniões] são todas falsas, tarefa 

que provavelmente não chegaria ao fim; mas, porque a razão me convence agora que devo, 

por precaução, impedir-me de dar crédito tanto às coisas que não são inteiramente certas e 

indubitáveis, como às que nos parecem manifestamente falsas, o mínimo motivo que nelas 

encontre para delas duvidar será bastante para as rejeitar a todas.»640 Foi essa a estratégia que, 

face à falibilidade da experiência sensível, levou o Meditador a conceber hipóteses cépticas 

de dúvida perante o conhecimento do mundo exterior – a alucinação, o sonho e o génio 

maligno. Porém, Descartes não queria confundir-se com aqueles que tomam a dúvida como 

um fim em si mesmo641 e já no Discurso do Método havia ressalvado que: «… ao reflectir 

particularmente, em cada matéria, sobre aquilo que a poderia tornar suspeita ou mal 

entendida, desenraizei do meu espírito todos os erros que no passado nele se poderiam ter 

instalado. Não que nisso imitasse os cépticos, os quais duvidam apenas por duvidar e se 

tornam por isso sempre irresolutos: antes, pelo contrário, todo o meu propósito foi sempre no 

sentido de me assegurar e rejeitar a areia e a terra movediça, para encontrar a rocha ou a 

argila.»642 Ao contrário, portanto dos “cépticos”, Descartes duvida metodicamente, para assim 

poder percorrer um caminho certo e seguro. 

 Como tantos outros pensadores daquela época, também Pascal, leitor entusiasmado 

dos Ensaios de Montaigne e, em particular, da Apologia de Raimundo Sabunde, e ainda do 

                                                
639 «…ne receuoir iamais aucune chose pour vraye, que ie ne la connusse euidemment estre telle: c'est a dire, 
d'euiter soigneusement la Precipitation, & la Preuention; & de ne comprendre rien de plus en mes iugements, 
que ce qui se presenteroit si clairement & si distinctement a mon esprit, que ie n'eusse aucune occasion de le 
mettre en doute.», cf. Œuvres de Descartes, op. cit, AT VI, 18:16-23. 
640 «Ad hoc autem non erit necesse, ut omnes esse falsas ostendam, quod nunquam fortassis assequi possem; sed 
quia jam ratio persuadet, non minus accurate ab iis quae non plane certa sunt atque indubitata, quam ab aperte 
falsis assensionem esse cohibendam, satis erit ad omnes rejiciendas, si aliquam rationem dubitandi in 
unaquaque reperero.», in Œuvres de Descartes, op. cit, AT VII, 18:4-10. 
641 E, apesar das suas cautelas, Descartes acabaria por ser acusado de pirronismo por alguns contemporâneos, 
como o Père Pierre Bourdin (1595-1653), em França, ou Gisbertus Voetius (1589-1676) e Martinus Schoockius 
(1614-1669), na Holanda. Cf. Richard Popkin, The History of Scepticism, op. cit., pp. 158 e ss. 
642 «…...et faisant particulierement reflexion, en chaque matiere, sur ce qui la pouuoit rendre suspecte, & nous 
donner occasion de nous mesprendre, ie déracinois cependant de mon esprit toutes les erreurs qui s'estoient pû 
glisser auparavant. Non que i0imitasse pour cela les Sceptiques, qui ne doutent que pour douter, & affectent 
d'estre tousiours irresolus: car, au contraire, tout mon dessein ne tendoit qu'a m'assurer, & a reietter la terre 
mouuante & le sable, pour trouuer le roc ou l'argile.», Idem, AT VI, 28 :27-29-6. 
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livro de Pierre Charron, De La Sagesse – o qual havia sido surpreendentemente defendido 

pelo líder do movimento jansenista Saint-Cyran contra o ataque do Père François Garasse643-, 

teve uma relação ambígua com o pirronismo, tal como teve, aliás, com a filosofia cartesiana, 

da qual foi um discípulo (heterodoxo) mas também um terrível crítico. Sobre a relação de 

Blaise Pascal com o cepticismo, o modo como por ele foi influenciado e contra ele combateu, 

falaremos no próximo capítulo desta investigação. Por ora, voltemos às representações da 

vanitas nas naturezas mortas do século XVII, às quais a crise pyrrhonienne ofereceu o 

contexto intelectual em que elas surgiram.  

 A mais evidente referência figurativa ao cepticismo, relativo ao conhecimento, liga-se 

com a frequente representação de livros, pergaminhos, cartas e tinteiros no conjunto de 

objectos pintados nessas naturezas mortas. O facto de, muitas vezes, uma caveira repousar em 

cima de um monte de livros é, só por si, eloquente, neste contexto de uma meditação sobre a 

inutilidade e inconsequência do conhecimento e, também, de todas as actividades 

contemplativas, já que, associados aos livros aparecem amiúde objectos que dizem respeito às 

artes, ao teatro (textos dramatúrgicos, máscaras), à música (pautas, instrumentos musicais) e à 

própria pintura (pincéis, paletas com tintas, os tentos dos pintores). Alguns quadros, por 

exemplo de Sébastian Stoskopff644, deixam mesmo ver bibliotecas, onde alguns livros abertos 

mostram gravuras de anatomia, de medicina, de filosofia ou de história, e estão 

acompanhados por vezes de instrumentos de medição de outras ciências. Já, em 1533, tal 

estratégia figurativa fora utilizada no famoso quadro – que referimos já no capítulo 2º - de 

Hans Holbein, Os Embaixadores, o qual, não sendo uma natureza morta, mas um retrato – 

duplo -, não deixava de ser uma autêntica vanitas, pois que o sentido do quadro ia muito para 

lá de um mero retrato de dois embaixadores franceses em Inglaterra, para ser uma meditação 

sobre a vaidade do poder e do conhecimento. Nesse quadro figuravam objectos de medição e 

orientação, próprios da astronomia e das ciências de navegação, mas também da geometria, 

entre instrumentos da óptica e instrumentos da música645. Tendo em conta o contexto 

religioso e humanista da Reforma no qual foi pintado o quadro de Holbein, amigo e retratista 

de Erasmo de Roterdão, é legítimo ver ali representados alguns dos pressupostos do 

cepticismo que começava a surgir nesse panorama intelectual. Quase um século depois, o 

pirronismo fideísta, tanto de católicos como de protestantes (calvinistas), havia-se expandido 

e no círculo intelectual da Universidade de Leiden, em particular – cidade onde se 
                                                
643 Cf. Popkin, The History of Scepticism, op. cit., pp. 100-103. 
644 Ver reproduções em anexo G 9. 
645 Não esqueçamos que a música fazia parte, na escolástica, das artes do quadrivium, ao lado da astronomia, da 
geometria e da aritmética. 
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especializaram os pintores de naturezas mortas do tipo vanitas -, ele era manifesto no próprio 

anfiteatro de medicina, onde decorriam as aulas de anatomia, onde se dissecavam cadáveres e 

cujas paredes estavam decoradas com gravuras, esqueletos de homens e animais e pendões 

onde estavam escritas frases como «homo bulla», «vita brevis», «pulvis et umbra sumus», 

«nascentes morimur», etc646, tais como as que Montaigne havia mandado gravar no tecto da 

sua biblioteca. Não será pois de estranhar que as naturezas mortas reflectissem ainda de algum 

modo essa «anatomia moralisada» - na expressão de André Chastel – do anfiteatro de Leiden. 

 As ilusões e as limitações dos sentidos, em particular o da visão, são ideias veiculadas 

pelos próprios recursos da técnica e perspectiva dos quadros e dos efeitos em trompe-l’œil, os 

quais levam o observador a questionar-se sobre as possibilidades da representação e a relação 

entre realidade e aparência, que analisaremos melhor na próxima secção. Mas há outras 

indicações gráficas dessa suspeita perante a experiência sensível. Os cinco sentidos foram 

representados alegoricamente em naturezas mortas que, não sendo catalogadas nos inventários 

da época como vanitas, não deixaram por isso de ser interpretados como modos expressivos 

do memento mori. Pensamos, por exemplo, no quadro de Jacques Linard, exposto hoje no 

Musée des Beaux-Arts de Estrasburgo, pintado em 1638647, onde figuram frutos (pêssegos, 

uvas e romãs), numa taça de porcelana chinesa, que representam alegoricamente o sentido do 

gosto, pautas de música que aludem ao sentido da audição, um espelho e uma paisagem num 

quadro dentro do quadro, sinais evidentes do sentido da visão, flores, num vaso dourado, que 

podem ser cheiradas e um baralho de cartas, uma bolsa de veludo e moedas de metal cujas 

texturas podem ser tocadas. Porém, os frutos rapidamente apodrecem, a música é 

naturalmente efémera, a romã aberta reflectida no espelho é apenas uma imagem virtual do 

fruto e a paisagem uma imagem fictícia de coisas que lá não estão, a fragância das flores é 

fugaz como as próprias flores e as cartas, o dinheiro e a bolsa garantem prazeres tácteis tão 

transitórios como venais. Este pintor pertencia ao grupo da corporação de Saint-Germain-des-

Prés que, nessa primeira metade do século XVII acolheu vários pintores flamengos e 

protestantes, pelo que, estando ele sob a influência desse meio, não serão de descurar as 

intenções simbólicas - que aliás a austeridade e economia na distribuição do conjunto de 

objectos pintados confirmam -, as quais transmitem uma desconfiança relativamente ao 

mundo fenomenal e à experiência sensível, em favor da religiosa e do mundo espiritual. A 
                                                
646 Na sua obra dedicada a Descartes, mas também ao espaço da fábula na filosofia barroca, Jean-Pierre Cavaillé 
dedica parte de um capítulo a esse anfiteatro de anatomia de Leiden. Cf. Cavaillé, J.-P., Descartes. A Fábula do 
Mundo, op. cit., pp. 20-34, onde conclui com as seguintes palavras: «… o pensamento que faz de um anfiteatro 
de anatomia ao mesmo tempo uma ‘fábrica’ e um memento mori, este pensamento é designado pelo nome de 
cepticismo. Trata-se, ao que julgamos, da primeira forma de niilismo moderno. (p. 34)».  
647 Ver a reprodução nº G 10, no anexo. 
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leitura será, assim, sobretudo moral, mas não são dispiciendas nem forçadas as consequências 

epistemológicas derivadas de tal representação alegórica, pela manifesta desvalorização que 

ali é feita da percepção sensível. Se tudo o que nos chega dos sentidos é vão e inútil, também 

o conhecimento que deles se possa derivar não tem valor de verdade. 

 Finalmente, poderemos ainda chegar a uma consequência genericamente pirrónica, 

através da reiterada e universal mensagem da vaidade. Pois se o que essas colecções de 

objectos nas naturezas mortas, sobretudo as do tipo vanitas, mas também, ainda que de forma 

mais subtil e mais equívoca, nas outras, transmitem, repetidamente, é que todas as coisas são 

vãs, então nada escapa à ineludível marca da vanitas e tudo é indiferente, tudo tem o mesmo 

valor, ou em rigor, nada tem valor de verdade, porque tudo é vaidade. Perante a indiferença de 

todos os entes ou a equipolência do seu valor, o juízo, numa interpretação extremada, pode 

ficar suspenso, a dúvida instalada e a razão inútil para conhecer e distinguir o verdadeiro do 

falso. Evidentemente, a consequência desta épochê no pirronismo antigo era alcançar deste a 

ataraxia, ou seja, a imperturbabilidade da alma, aceitando que nada se poderia conhecer 

verdadeiramente para além da aparência das coisas. No pirronismo cristão, se assim lhe 

podemos chamar, nomeadamente, no que tinha um pendor anti-intelectualista, a consequência 

era que a razão deveria dar lugar à fé, a única que poderia permitir chegar à verdade cristã. 

Alguns autores retiraram uma solução mais mitigada, reservando essa desconfiança na razão 

aos assuntos religiosos e morais, confiando na operatividade da razão humana para os 

assuntos quotidianos. Porém, num contexto profano, sem Deus, o pathos da vanitas parecia 

fazer mergulhar o homem do barroco num melancólico e vertiginoso nihilismo. 

 

Insubstancialidade 

 

 Com efeito, uma consequência ontológica possível do discurso da vanitas parece ser a 

de ela confrontar o homem, na sua condição miserável e vã, com o sem sentido, o absurdo da 

existência, o nada que são todos os entes, já que são todos contingentes e acidentais, nenhum 

é necessário nem substancial, nenhum permanece senão na sua efémera inconstância. Tal 

consequência, pode rapidamente fazer pensar – ainda que anacronicamente - em doutrinas 

filosóficas como as do nihilismo. É, no entanto, importante considerar o sentido da palavra 

vanitas no seu contexto lexicológico e semântico e, também, no seu uso iconográfico, para a 

distinguir de outras, com as quais é susceptível de confundir-se demasiado rapidamente. 

 Já antes dissemos que o uso da palavra vanitas resultou da tradução latina de São 

Jerónimo da palavra hebraica לבה e do seu equivalente na prévia tradução grega, a da 
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Septuaginta, µαταιότης. Na língua hebraica, לבה tem um referente concreto que é o vapor de 

água, enquanto que as suas traduções, grega e latina, têm um significado abstracto, mas que 

captam ainda, de certo modo, o sentido metafórico em que a palavra original foi usada. Pois 

quando Qohélet diz que tudo é vapor de água significa que é algo que se esvai, que 

rapidamente desaparece, algo a que não nos podemos agarrar, porque é efémero e sem 

consistência. Algo, por isso, de evanescente, ilusório, sem consequência, fútil e vão. No 

século XVII, é vão tudo aquilo que «não tem nenhuma solidez, nem princípios seguros ou 

certos» - como diz o dicionário de Antoine Furetière (1619-1688), que dá o exemplo das 

ciências sem qualquer fundamento – mas também aquilo que «tem apenas aparência; que 

engana os olhos; que é quimérico, inútil e frívolo; mundano, faustoso»648. Um dicionário 

contemporâneo português – o Vocabulario Portuguez & Latino de Raphael Bluteau (1638-

1734) – determina, no mesmo sentido, o significado de «VAÕ. Inutil. Cousa que não teve 

effeito. Vanus, a, um, ou inanis, ou inutilis» e de «VAIDADE. Insubsistencia, impermanencia 

de cousa, que não tem ser solido, & duravel»649. No entanto, no início do século, o Thresor de 

la Langue françoyse, tant ancienne que moderne (1606), do pioneiro da lexicografia francesa, 

Jean Nicot, considerava «vazio [vuide]» e «vácuo [vacuum]» como sinónimos de «vão 

[vain]»650, tal como, aliás, o Invantaire des deus langues, françoise et latine: assorti des plus 

utiles curiositez de l'un & de l'autre idiome, feito por Philibert Monet (1636)651. E é 

                                                
648 Citamos a entrada ‘vain’ : «VAIN, vaine. adj. Qui n'a point de solidité, de principes certains & assûrez. La 
Geomance, la Chiromance, l'Astrologie Judiciaire, sont des sciences vaines, qui n'ont aucun fondement. Du 
Latin vanus. VAIN, se dit aussi de ce qui n'a que de l'apparence; qui trompe les yeux; qui est chimerique, inutile, 
frivole; mondain, fastueux….» in Furetière, Antoine, Dictionnaire universel: contenant generalement tous les 
mots françois, tant vieux que modernes, &amp; les termes de toutes les sciences et des arts... (3 vol.), ed. de 
Arnout et Reinier Leers, La Haye - Rotterdam, 1690, vol. 3, p. 765. Apesar de ter sido publicado já nos finais do 
século XVII, Furetière começara a sua redacção cerca de 1650, tratando-se de um dos primeiros grandes 
dicionários monolingues do francês clássico (anterior em quatro anos à publicação do da Academia Francesa e 
posterior ao de Pierre Richelet (1626-1698) – de 1680), o mais bem sucedido da época, incluindo os termos 
científicos, técnicos e artísticos e talvez o mais (precocemente) iluminado pela razão moderna. 
649 O Vocabulário de Raphael Bluteau não sendo, rigorosamente, o primeiro dicionário de português – na 
verdade, trata-se ainda de um compromisso entre os vocabulários bilingues e os modernos dicionários 
monolingues - será a primeira obra de lexicografia portuguesa estabelecida de modo teórico, rigoroso e crítico. 
Não obstante ter sido publicado apenas no início do século XVIII, entre 1712 e 1728, tudo leva a crer que esta 
obra monumental, em oito volumes e dois suplementos, tenha começado a ser preparada no século XVII, 
estabilizando o léxico e os significados das palavras do século em que Bluteau viveu a maior parte da sua vida. 
Citamos as entradas ‘vaõ’ e ‘vaidade’: «VAÕ. Inutil. Cousa que não teve effeito. Vanus, a, um, ou inanis, ou 
inutilis» e «VAIDADE. Insubsistencia, impermanencia de cousa, que não tem ser solido, & duravel. Escreveo 
Agricola hum livro douto sobre a vaidade das sciencias. Considerando Salamão que caducas saõ as grandezas, 
& felicidades do mundo, dizia repetidas vezes: Tudo he vaidade. As vaidades do mundo, da terra, & da gloria 
humana.» in Bluteau, Raphael, Vocabulario Portuguez & Latino, aulico, anatomico, architectonico, bellico... 8 
vol., Collegio das Artes da Companhia de Jesu, Coimbra, 1712-1728, vol. 8, pp. 348 e 360. 
650 «Vain, m. Vuide, Vacuum, qui n'a rien en soy. Vanus, Cassus, Inanis.» in Nicot, Jean, Thresor de la Langue 
françoyse, tant ancenne que moderne…, David Douceur, Paris, 1606, p. 649. 
651 «Vain, denué, & vuide de ce, dont il pourroit etre assorti. Nudus, Vacuus, a, um. Inanis, e, is. Expers, tis. 
Exsors, tis.», in Philibert Monet, Invantaire des deus langues, françoise et latine: assorti des plus utiles 
curiositez de l'un & de l'autre idiome, Claude Obert, Occasion, 1636, p. 928. 
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interessante notar que há ecos desta sinonímia também no Vocabulario de Bluteau que faz 

equivaler «Vasio. Vão. Não solido. Aereo. Fantastico» e que dá a definição: «VASIO, ou 

VAZIO. Adjectivo. Vacuo. Desoccupado. Vacuus, a, um. Inanis. Vid. Vacuo»652. Mas, se 

prestarmos atenção a esta definição e à série de sinónimos apresentada (exceptuando, 

“Fantastico”), reparamos que os sentidos de vazio e de vácuo são, sobretudo, físicos ou 

espaciais. A definição de Furetière não deixa, aliás, dúvidas a esse respeito, dizendo que é um 

«espaço que não está preenchido por qualquer corpo» e apresentando, de seguida, um 

brevíssimo resumo sobre as contrárias posições sobre a existência ou não existência do 

“vuide” na natureza653, ou seja, as dos vacuistas e dos plenistas – o que faz Bluteau, a 

propósito de “vácuo”654, termo que será a tradução mais adequada do francês “vuide”, neste 

sentido da filosofia natural. Ainda hoje se conservam estes sentidos físicos e espaciais de 

vazio e de vácuo – embora para vazio haja um vasto campo de aplicação conotativa e 

figurada: o “vazio da existência”, etc. -, onde, de qualquer modo, os significados são obtidos 

de forma negativa e privativa, ou seja, é vazio aquilo que não está cheio, mas poderia estar ou 

já esteve, tal como o vácuo se obtêm numa porção do espaço físico desprovida de corpos ou 

qualquer tipo de matéria655. Não deveria pois confundir-se o vão, o vazio ou o vácuo com um 

                                                
652 Cf. Bluteau, Vocabulario Portuguez & Latino, op. cit., vol. 8, p. 371. 
653 «VUIDE. adj. m. & f. & f. m. (On ne prononce pas le second U.) Espace qui n'est rempli d'aucun corps. 
Borelli definit le vuide, un être étendu, incorporel, infini, & incréé. Il concevoit le vuide comme une pure 
privation de toute sorte de corps, & un vrai neant, ou comme une étendue immaterielle, laquelle a les trois 
dimensions de la matiere, la longueur, la largeur, & la profondeur. C'est ainsi que l'ont conçu Democrite, & 
Epicure. Les Cartesiens qui nient le vuide, alleguent pour raison principale, qu'un corps n'étant autre chose que 
l'étendue même avec ces trois dimensions, ceux qui admettent le vuide, en nient l'existence par la definition 
même qu'ils en donnent. Borelli pretend au contraire, que les dimensions qu'on attribue au vuide ne sont pas 
réelles: ce ne sont que de simples negations, ou privations: & d'ailleurs que si notre esprit ne peut se figurer le 
vuide qu'en y joignant une étendue qui le mesure, l'on n'en peut point conclure qu'il n'y a point de vuide, puis 
que notre imagination ne peut point non plus se former une idée de l'infini. Le vuide n'est point une substance 
positive; c'est un espace immateriel; une étendue, une dimension incorporelle.», in Furetière, Dictionnaire 
Universel…, op. cit., [na edição de 1725, vol. 4]. 
654 «VACUO. (Termo filosofico) Espaço, não occupado de corpo algum, ainda que capaz para o ter em si. 
Contra o celebre axioma Fysico, que a natureza não sofre vacuo, Natura non patitur vacuum, O Padre 
Valeriano Magni, Capucho polaco, pretendeo ter achado hum segredo, em que com o pezo do Ar, & por meyo 
do Azougue se acha que ha vacuo. Jà em provar que ha vacuo no mundo, se tinha empenhado Epicuro, dizendo, 
que sem vacuo não se podia explicar o movimento, nem a rarefacção dos corpos. E ainda que (fallando 
absolutamente) se tenha por certo, que não ha vacuo sensível, porque não ha espaço algum, que não tenha huns 
corpusculos, tão tenues, & tão sutîs, que saõ imperceptiveis, entende-se, que ha uns pequenos vacuos, 
insensiveis, metidos entre as partes dos corpos, & a razão, que se funda esta opinião, he, que não he possivel, 
que sem os ditos vacuos possa haver movimento algum nos corpos. (...)», in Bluteau, Vocabulario Portuguez & 
Latino, op. cit., Vol. 8, p. 345. 
655 A física contemporânea fala hoje de um vácuo quântico, desprovido de matéria, mas onde existe um mínimo 
de energia, campos electromagnéticos e gravitacionais e partículas virtuais que interagem entre si. Várias obras 
de filosofia contemporânea se têm ocupado do alcance teórico (científico e filosófico) destas hipóteses. Também 
o recente (publicado em Novembro de 2011) ensaio de metafísica contemporânea de Frédéric Nef aborda as 
implicações ontológicas desse vácuo quântico: «Les conclusions modestes que l’on peut tirer sont les suivantes. 
Il y a une énergie du vide. Le vide quantique (contrairement au néant cartésien) a des propriétés, dont certaines 
au moins sont émergentes. Il est traversé par le champ électromagnétique, ce qui engendre des propriétés 
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puro nada (néant, nihil, nichts, niets, nothingness), apesar de terem sido frequentes - e ainda o 

serem - os saltos semânticos entre o nada místico, o nada metafísico, o nada teológico e 

moral, o nada matemático (i. e., zero), o nada linguístico e um eventual nada físico – que será 

bastante difícil de encontrar na natureza!  

Quase espontaneamente, se diz que o nada é o mesmo que «o não ser, a negação & 

privação de todas as entidades» - assim o disse Bluteau, quase da mesma maneira que 

Furetière656. E, de facto, a origem do “néant” francês é o “niente” italiano, ou seja, o não-ente, 

o que não existe, derivado do “nihil” latino. Porém, a etimologia do “nada” português e 

castelhano é menos evidente. Deriva do latim também, mas de um particípio do verbo nascor, 

nasci, natus sum, que significa nascer, mas, mais exactamente, conjugado na expressão 

idiomática “res nata”, coisa nascida, da qual, nas línguas ibéricas [ren nada], sobrou “nada” 

e, no francês [rien nez], “rien”.657 Uma coisa nascida é uma coisa criada, uma coisa mortal, 

por oposição à coisa incriada, à coisa imortal. Esta não é propriamente uma coisa, um mero 

ente, mas o Ser, que se opõe ao Não-Ser. No sentido teológico, opõe-se então Deus à criatura 

mortal, que do nada veio e ao nada voltará e que por isso é, de certo modo, também um 

nada.658 Foi, também, nesse sentido que se entendeu que Deus criou [o mundo] a partir do 

nada, ex nihilo659; um dogma cristão que se opunha à metafísica pagã da eternidade do 

                                                                                                                                                   
émergentes, si certaines de ses propriétés (comme la température) sont modifiées, il est traversé par le champ, 
ou le vide de Higgs, de manière à donner une masse aux particules virtuelles qui le peuplent. On ne peut 
l’identifier ni à un espace vide, traversé par des particules qui s’entrechoquent (un peu comme le vide 
démocritéen où se cognent les atomes), ni à un néant ontologique, car il a une structure et même une structure 
assez complexe, qui rend compte de propriétés de base de la matière.», in Nef, Frédéric, La Force du Vide : 
Essai de métaphysique, col. «L’Ordre Philosophique», Éditions du Seuil, Paris, 2011, p. 178. Para além disto, o 
livro de Nef faz criteriosas distinções conceptuais entre vide, vacuum, néant e rien que nos inspiraram para 
procurar perceber melhor os campos semânticos afins à vanitas. 
656 «NEANT, subst. masc. Ce qui n'est point, ce qui n’est rien, ou privation de l'estre.», in Furetière, Dictionnaire 
Universel…, op. cit., vol. 2, p. 716. Cf. também Bluteau, Vocabulario…, op. cit., vol. 5, p. 664. 
657 «Nadie, Nada. Es curioso el orígen de estas palabras. Acostumbraba decir el castellano antiguo ome nado 
(hombre nacido) para encarecer la negacion, no en otro sentido que en el que tambien solia decirse ome mortal, 
ome de carne, fijo de nujier nada. (...) El francés antiguo decia, en el mismo sentido, homme nez (...) Sustitúyase 
nadie á ome nado, y personne á homme nez, y en nada variará el sentido. Nadie, pues, no es mas que un resto de 
la expresion ome nado (...) El otro negativo Nada no es mas ni menos que la terminacion femenina del mismo 
participio nado. Díjose res nada ó ren nada (res nata), como si dijéramos cosa nacida, cosa criada, para ponderar 
la negacion de toda cosa; (...) De la frase ren nada, ó rien née [francês], nosotros, subentendiendo el sustantivo, 
decimos nada; los franceses, callando el particpio, dicen rien. Unos y otros aplicamos hoy la idea de negacion 
de cosa al elemento conservado; pero ni nada, ni rien, ni el catalan res, fueron al principio negativos de suyo, y 
solo á fuerza de emplearse en frases que lo eran, adquirieron el valor de tales. El italiano, por nada dice niente, 
ni-ente, ni cosa existente ó que es.», cf. Monlau, D. Pedro Felipe, Diccionário Etimológico de la lengua 
castellana, Precedido de uns rudimentos de Etimologia, Ed. M. Rivadeneyra, Madrid, 1856, pp. 339-340. 
658 Já na versão da vulgata latina da Epístola de São Paulo aos Gálatas a Bíblia aludia literalmente a essa 
oposição entre ser e nada, entre esse e nihil: «É que, se alguém julga ser alguma coisa, nada sendo, engana-se a 
si mesmo. [Nam si quis existimat se aliquid esse cum sit nihil ipse se seducit] (Gl. 6:3)». 
659 Frédéric Nef alerta para a distinção – possível em francês, mas não em português – entre ‘néant’ e ‘rien’. O 
‘néant’ designa uma negação ou subtracção do ser, identifica-se ao não-ser, enquanto o ‘rien’ se opõe ao 
‘quelque chose’ e ao tudo; se ‘néant’ é um termo de massa e inqualificável, ‘rien’ é enumerável e qualificável. A 
creatio ex nihilo não seria assim uma criação a partir do ‘néant’, mas a partir do ‘rien’, no sentido em que no 
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mundo, onde ex nihilo, nihil fit. Mas o que dizer de algo que sendo privado de toda e qualquer 

qualidade, algo sem acidentes e sem estrutura, que não é sequer imaginável, algo que o 

[alguma coisa] não é sequer? Apesar da dificuldade e embaraço filosófico para fazer uma 

meontologia (um discurso sobre o não-ser, que é o nada), uma espécie de ontologia negativa, 

para a qual os pensadores místicos parecem ter sido mais aptos, alguns filósofos 

neoplatónicos, no fim da antiguidade, na época medieval e no renascimento – como, mais 

tarde, os pensadores românticos e os fenomenólogos existencialistas -, terão tentado pensar 

sobre as virtudes do nada e a sua relação com o que existe. Encontramo-lo, também, já no 

século XVII, – como nihil ou néant - na filosofia de Descartes e de alguns pós-cartesianos 

(Malebranche, por ex.). Nas Meditationes de Prima Philosophia (1641) de René Descartes, 

este, ainda inspirado por resquícios do pensamento teológico, considera ter em si uma certa 

ideia negativa do nada, na medida em que este é algo infinitamente afastado da perfeição e 

próximo da natureza do erro, pois, na verdade, ele [Descartes], enquanto criatura finita, se 

situa entre Deus e o nada, entre o Ser infinitamente perfeito e o não-ser, sendo por isso falível 

e sujeito ao erro660; e, nos Principia Philosophiae (1644), o filósofo do cogito define, ainda, 

privativa e negativamente, a natureza do nada, declarando que o nada não tem quaisquer 

qualidades ou propriedades e que ele não pode ser autor de coisa nenhuma, ou seja, que é 

ineficaz661. Malebranche seguiria a lição cartesiana dos Principia para dizer que «le néant n’a 

point de propriétés», enquanto Pascal recuperaria o sentido antropológico do nada das 

Meditações, ligando-o à vã e miserável condição do homem662 – mas sobre isso diremos mais 

                                                                                                                                                   
Génesis bíblico a Criação é uma separação, uma ordenação, da mistura caótica pré-existente de terra e águas, 
sem forma e sem medida. Cf. Nef, La Force du Vide, op. cit., pp. 41-46. Não obstante a interessante distinção 
feita por Nef, estamos em crer que esta interpretação do livro do Génesis [mais próximo da criação demiúrgica 
do Timeu] não coincide de modo nenhum com a ideia cristã de creatio ex nihilo, que seria uma autêntica 
passagem de um estado de não-ser ao estado de ser, uma estado superveniente ao nada originário de que falavam 
os neoplatónicos. 
660 «…sed, postmodum ad me reversus, experior me tamen innumeris erroribus esse obnoxium, quorum causam 
inquirens animadverto non tantùm Dei, sive entis summè perfecti, realem & positivam, sed etiam, ut ita loquar, 
nihili, sive ejus quod ab omni perfectione summè abest, negativam quandam ideam mihi obversari, & me 
tanquam medium quid inter Deum & nihil, sive inter summum ens & non ens ita esse constitutum, ut, quatenus 
a summo ente sum creatus, nihil quidem in me sit, per quod fallar aut in errorem inducar, sed quatenus etiam 
quodammodo de nihilo, sive de non ente, participo, hoc est quatenus non sum ipse summum ens, desuntque mihi 
quam plurima, non adeo mirum esse quòd fallar. [... mas depois, quando volto a mim, a experiência diz-me que 
estou apesar de tudo sujeito a inúmeros erros, dos quais procurando a causa próxima, noto que se apresenta ao 
meu pensamento não somente uma ideia real e positiva de Deus, ou seja de um ser soberanamente perfeito, como 
também, por assim dizer, uma certa ideia negativa do nada, ou seja, daquilo que está infinitamente afastado de 
toda a perfeição; e que eu estou como que a meio entre Deus e o nada, isto é, colocado de tal modo entre o 
soberano bem e o não-ser que nada em mim me pode conduzir ao erro, na medida em que um soberano ser me 
criou, mas que, quando me considero como participando do nada ou do não-ser, eu fico exposto a uma multitude 
de falhas, de maneira que não devo espantar-me se me engano.]», in Descartes, Œuvres, op. cit, AT VII, 54. 
661 «…lumine naturali esse notissimum, nihili nullas esse affectiones sive qualitates… (I, xi)» e «Est enim lumine 
naturali notissimum, non modo a nihilo nihil fieri; … (I, xviii)», Cf. Descartes, Œuvres, op. cit, AT VIII, 8 e 11. 
662 Cf. §§ 33, 185, 397 e 555 das Pensées de Blaise Pascal. 
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no próximo capítulo. Também Leibniz, quando estabeleceu o Princípio da Razão Suficiente, 

alertou para a necessidade de fazer a primeira e mais fundamental (talvez também a mais 

difícil de responder, se, de facto, houver sequer resposta para ela) das perguntas metafísicas: 

«Porque há alguma coisa em vez de nada [rien]?»663 - a qual, como é sabido, haveria de ser 

recolocada, no séc. XX, por Heidegger. 

Salvo, talvez, num sentido antropológico, teológico e moral, mas ainda assim 

metafórico e vago, o nada não é o melhor sinónimo da vaidade. Ainda menos o serão o vazio 

ou o vácuo, tomados no seu sentido físico, não obstante, as possíveis analogias em sentido 

figurado. Quando as naturezas mortas de tipo vanitas pretendem alegoricamente exprimir a 

ideia qohelética de que «tudo é vaidade», elas não visam mostrar que as coisas – e em 

especial o homem, em si mesmo e na sua relação com as coisas - são fisicamente vazias, mas 

que são ontologicamente contingentes, acidentais, não essenciais, nem substanciais, 

inconsistentes, impermanentes, ilusórias e inconsequentes. Não são também um nada, no 

sentido em que não existam ou que não tenham qualidades nem propriedades – a sua 

representação pictórica é a prova evidente de que as têm! O que resulta paradoxalmente dessa 

representação, no contexto da vanitas, é que tais qualidades ou propriedades não terão um 

substracto permanente ou uma identidade estável e solidamente independente da qual elas se 

prediquem, isto é, uma substância da qual possam ser atributos. Não vamos agora analisar o 

problema extremamente complexo que é a noção de substância na filosofia do século XVII, 

pois, de Descartes a Leibniz, passando por Espinosa e Locke, a questão da substância ocupou 

um lugar de destaque na metafísica da época; no entanto, nem mesmo dentro do pensamento 

de cada um deles ela foi uma questão resolvida e acabada. Tomemos, porém, um sentido 

mínimo de substância, entendida como aquilo que nas coisas sujeitas à mudança é permanente 

e serve de suporte aos seus atributos, não dependendo de mais nada para constituir a sua 

própria identidade664.  

                                                
663 Encontramo-la nos Principes de la Nature et de la Grâce, fondés en raison (1714) : «Ce principe posé [o 
Princípio da Razão Suficiente], la premiere question qu'on a droit de faire, sera, Pourquoy il y a plustôt quelque 
chose que rien? Car le rien est plus simple et plus facile que quelque chose. De plus, supposé que des choses 
doivent exister, il faut qu'on puisse rendre raison, pourquoy elles doivent exister ainsi, et non autrement.», in 
Leibniz, Die Philosophische Schriften von Leibniz, op. cit, vol. 6, p. 602. 
664 No famoso Vocabulaire technique et critique de la philosophie dirigido por André Lalande – que, não 
obstante a sua vetusta idade, prova ser ainda uma ferramenta de grande rigor filosófico e com virtude heurística, 
faltando-lhe apenas os desenvolvimentos e questões filosóficas desde meados do século passado, mas que, para 
este caso não causará significativo transtorno – a entrada Substance começava pelo seu sentido mais 
fundamental: «A. Ce qu’il y a de permanent dans les choses qui changent, en tant que ce permanent est 
considéré comme un sujet (….) qui est modifié par le changement tout en demeurant ‘le même’, et en servant de 
support commun à ses qualités successives.», in André Lalande (dir.), Vocabulaire technique et critique de la 
philosophie, volume 2 : N-Z, col. «Quadrige», Presses Universitaires de France, Paris, 1991 [1ª ed. 1926], p. 
1048. O conteúdo mínimo que apresentamos de substância inspira-se neste sentido apresentado, mas tem em 
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Não queremos, evidentemente, afirmar que as naturezas mortas do tipo vanitas contêm 

e transmitem conteúdos proposicionais sobre o que é uma substância e o que faz uma coisa 

ser aquilo que é, ou qual é a relação da coisa com as suas qualidades. Mas, no contexto da 

tradição da vanitas e das suas representações iconográficas, podemos legitimamente 

considerar que a ontologia dali resultante é a de que nenhuma coisa no mundo possui uma 

perenidade substancial ou um estofo de realidade que suporte as suas qualidades contingentes 

e passageiras. O que uma coisa é agora não será depois, tal como não o foi antes. A 

inconstância das coisas, a sua efemeridade, o seu estado sempre passageiro, a sua 

evanescência transmite-nos a crença de que as coisas não têm nenhum suporte em si mesmas, 

não têm solidez – recorde-se o sentido de ‘vaõ’ no Vocabulario de Bluteau –, que são inanes e 

insubstanciais. Só as suas qualidades formam uma figura e uma aparência de identidade, mas 

elas estão em incessante mudança e a sua aparência em interminável metamorfose. As pétalas 

das tulipas apresentam-se frescas e belas por um ou dois dias, mas rapidamente murcham e 

caem; a areia da ampulheta, que quase não chega a preencher a âmbula superior, escorre 

imparavelmente pelo orifício para encher a inferior; a cera da vela erguida cilindricamente 

sobre o castiçal derrete lentamente, à medida que o pavio se consome pelo fogo que produz o 

difuso e evanescente fumo… E o inventário de processos de corrupção das coisas poderia 

continuar ao ritmo que se repetem as iterativas marcas da impermanência de cada objecto na 

colecção de coisas caducas que é a natureza morta. De entre todos estes símbolos, porém, 

existe um que já referimos e que exprime como nenhum outro essa ideia de insubstancialidade 

que se pode extrair da vanitas. Falamos mais uma vez da bolha. No quadro de De Gheyn, 

vemos essa grande bolha pairando por cima da caveira – o mais resistente objecto, aquele que 

persistente e morbidamente nos recorda que a única certeza do homem é a de que vai morrer -

, reflectindo, na sua instável e transparente película de água saponosa, a vacuidade de todos os 

objectos e bens do mundo. Pois a esfericidade da bolha espelha também a orbe terrestre, ao 

mesmo tempo que trai a ilusória plenitude da Terra e de todos os objectos contidos no Mundo, 

com a sua própria vacuidade665 interior, uma ausência de suporte, de substracto ou de 

substância para a sua rotundidade, insuflada de vento e de vaidade, mera aparência. 

                                                                                                                                                   
conta os principais sentidos que ela assumiu em Descartes, por exemplo, os quais se inspiram, evidentemente, da 
noção aristotélica e que servirão de base às construções posteriores de Espinosa, Locke ou Leibniz. 
665 Na filosofia oriental, nomeadamente, no pensamento budista do filósofo Nagarjuna (ca. 150-250), o fundador 
do Madhyamaka ou Escola do Caminho do Meio, existe a noção de sunyata, que se poderia traduzir por 
vacuidade, a qual caracteriza todas as coisas. Isto significa que as coisas não têm nenhuma natureza essencial ou 
substancial e que, portanto, tanto a sua existência como a sua natureza dependem de outras coisas ou outros 
acontecimentos, isto é, são sempre produzidos ‘interdependentemente’. Veja-se, sobre esta vacuidade no 
pensamento budista (particularmente do Madhyamaka) e as suas implicações ontológicas, Nef, F., La Force du 
Vide, op. cit., pp. 203 a 217 e 251 a 282. 
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A representação pictórica da vanitas transmite simbólica e alegoricamente estes 

sentidos de inconstância, incerteza e insubstancialidade dos entes do mundo, mas o modo 

como o faz, imitando com linhas e cores, fixadas numa superfície, todos aqueles objectos 

ordinários com que o homem convive (ou convivia, se pensarmos exclusivamente nas 

naturezas mortas do século XVII) quotidianamente, põe em questão as condições de 

possibilidade de representar a realidade, fazendo-nos pensar nas relações metafísicas entre ela 

e a sua aparência. É sobre isso que nos vamos dedicar na próxima secção. 

 

 

Secção 3.  

Pintura metafísica II:  

Representação dos objectos quotidianos - Realidade e aparência 

   

 A Vanitas, caso particular (e, de certo modo, geral666) de natureza-morta, parece ter 

uma das mais humildes intenções ropográficas – a representação de simples objectos do 

quotidiano – e, no entanto, analisando o seu sentido, simbólico e estético, profundo, aparece 

como uma das mais pregnantes reflexões metafísicas sobre a possibilidade da representação e 

a distinção ontológica entre a realidade e a aparência.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
No Discurso da Espuma (Phena Sutta), citado por Jan Westerhoff, em Twelve Examples of Illusion (2010), a 
bolha é também uma metáfora budista da vacuidade e insubstancialidade de todas as coisas do universo. Certo 
dia, junto ao Ganges, o Buda terá dito aos monges: « O monks, suppose that in the autumn, when it is raining 
and big rain drops are falling, a water bubble rises and bursts on the surface of the water. A man with good 
sight would inspect it, ponder it, and carefully investigate it, and it would appear to him to be void, hollow, 
insubstantial. For what substance could there be in a water bubble? So too, o monks, whatever kind of feeling 
there is, whether past, future or present, internal or external, gross or subtle, inferior or superior, far or near, a 
monk inspects it, ponders it, and carefully investigates it, and it would appear to him to be void, hollow, 
insubstantial. For what substance could there be in feeling? », in Westerhoff, Jan, Twelve Examples of Illusion, 
Oxford University Press, Oxford – New York, 2010, p. 150. 
666 Na medida em que todas as naturezas mortas aludiriam, de certa maneira, à transitoriedade das coisas do 
mundo, transportariam com elas a mensagem da vanitas. Esta nossa intuição fora aliás já proposta – soubemo-lo 
depois – pelo célebre historiador da arte E. H. Gombrich: «... For every painted still life has the vanitas motif 
'built in' as it were, for those who want to look for it. The pleasures it stimulates are not real, they are mere 
illusion. Try and grasp the luscious fruit or the tempting beaker and you will hit against a hard cold panel. The 
more cunning the illusion the more impressive, in a way, is this sermon on semblance and reality. Any painted 
still life is ipso facto also a vanitas. (p. 180) », cf. Gombrich, E. H., “Tradition and Expression in Western Still 
Life” in The Burlington Magazine, Vol. 103, No. 698 (May, 1961), pp. 174-180. 
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Rhopographia  

 

 As naturezas mortas que se autonomizaram, como género pictórico, no século XVII 

caracterizam-se, à partida, por representarem meros objectos inanimados, por oposição à 

pintura de história ou aos retratos, onde figuram não apenas seres vivos como sobretudo seres 

humanos distintos (não simplesmente anónimos) e, no mais digno dos géneros de pintura (a 

de história), estes estão, para além disso, integrados num contexto narrativo, numa acção e 

numa história. Fora esses géneros principais, existem ainda as paisagens que, não 

representando necessariamente seres humanos ou animais, mostram uma vista harmónica e 

unificada de uma natureza viva (virgem ou modificada pela intervenção humana), seja ela 

vegetal, mineral ou atmosférica. Evidentemente, a expressão ‘natureza morta’ foi tardia e 

propiciou o aparecimento de vários equívocos quanto às principais características do género, 

mas também ‘stilleven’ ou ‘vie coye’ – que apareceram ainda no século XVII, mas não logo 

no início – também estão sujeitas a críticas. No entanto, nenhuma dessas expressões visava 

propriamente uma definição, antes uma mera nomeação que servia propósitos empíricos de 

inventariação e catalogação em colecções privadas ou públicas. Bem antes, porém, do século 

XVII, ainda na antiguidade clássica havia práticas pictóricas que se assemelhavam em parte 

ao que viria a ser mais tarde a natureza morta. Vitrúvio (séc. I a.c.), Plínio, o Velho (23-79), e 

Filóstrato (170-250) referem pinturas representando peças de fruta, peixes, vasos, taças e 

outros items de comida, que o primeiro nomeou como sendo xenia, ligando-os às leis da 

hospitalidade grega que promoviam a oferta de cestos de fruta e outros alimentos pelo 

anfitrião aos hóspedes vindos de longe (aos estrangeiros, xenia) que recebia em sua casa667. 

Não há muitas referências aos materiais e suportes da pintura, mas alguns autores falam em 

imagens pintadas sobre pequenas tábuas de madeira portáteis, que se podiam pendurar numa 

parede. Por outro lado, a descoberta das ruínas de Pompeia (em 1749) revelou a existência 

deste “género” de representação, mas pintada em frescos murais, nas casas mais afortunadas, 

normalmente à entrada ou perto de portas ou janelas. Plínio, o Velho, refere um pintor grego, 

Piraikos, que se teria especializado em pintar objectos triviais (ῥῶπος) e temas humildes, 

                                                
667 Vitrúvio no seu livro De Architectura, refere esse costume grego: «Nam cum fuerunt Graeci delicatiores et 
fortuna opulentiores, hospitibus advenientibus instruebant triclinia cubicula cum penu cellas primoque die ad 
cenam invitabant, postero mittebant pullos ova holera poma reliquasque res agrestes. Ideo pictores ea quae 
mittebantur hospitibus picturis imitantes xenia appellaverunt. (Liber VI, cap. 7, 4) [Pois os gregos que eram 
mais sofisticados e que possuíam maior fortuna providenciavam uma mesa à parte com triclinia e quartos de 
dormir para os seus hóspedes. No dia da sua chegada estes eram convidados para jantar, e eram posteriormente 
presenteados com galinhas, ovos, frutas e outros produtos da terra. Por isso os pintores deram o nome de xenia a 
essas imagens que representam as ofertas dadas aos hóspedes.]». Veja-se também o capítulo dedicado às xenia 
por Norman Bryson no seu livro de ensaios, Looking at the overlooked, op. cit., pp. 17-59. 
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pelo que era até conhecido como rhyparographos, pintor de coisas vis668, as quais, no entanto, 

eram pintadas com tal perfeição que davam um prazer infinito (consummatae voluptatis) aos 

seus espectadores669. Ressoa esta prática de representação de coisas vis e sujas, mas num 

modo de artifício ilusionista, a referência ao mosaico – hoje perdido, mas também relatado 

por Plínio – pintado no século II a.c., por Sosos de Pérgamo, conhecido como asarotos 

oikos670, isto é, a casa por varrer, porque representava no chão da casa, de maneira que 

enganava os olhos dos convivas, os restos de comida (espinhas de peixe, caroços de fruta 

cuspidos) de um banquete. Para além do efeito em trompe-l’œil, as implicações simbólicas e 

morais desta representação de dejectos de comida no lugar mesmo da realização dos 

banquetes – que não podem deixar de fazer lembrar a cena do jantar faustoso em casa de 

Trimálquio, no Satyricon de Petrónio (26-67) – aludem ao memento mori, que não raras vezes 

era representado emblematicamente nos mosaicos do chão das villas romanas671. 

Por oposição com a palavra megalographia, usada por Vitrúvio para designar quadros 

que representavam temas importantes (mitos, lendas, acontecimentos históricos), o historiador 

da arte francês, Charles Sterling, adoptou a palavra rhopographia para designar os tipos de 

pintura que representam objectos quotidianos sem especial importância672, “cose piccole” 

teria dito Vasari673. Durante a época medieval, a representação icónica e pictórica foi, antes de 

mais, vocacionada para os temas religiosos, com símbolos e alegorias alusivos aos textos 

bíblicos, à hagiografia, promovendo a fé em Deus e nos santos, restando pouco espaço e 

tempo para a representação do mundo profano, não obstante o sentimento de avaritia, ou seja, 

o amor sincero e positivo pelas coisas e pelos seres, a que Philippe Ariès se refere, a propósito 

de algumas representações de objectos a partir do século XIII674, mas antes do século XV, 

época da Peste Negra e das artes moriendi. Até ao século XVI, os objectos que apareciam na 

                                                
668 «C’est ici le lieu d’ajouter les artistes qui se sont rendus célèbres par le pinceau dans un genre moins relevé. 
De ce nombre fut Piraikos. Je ne sais s’il s’est fait tort par le choix de ses sujets ; toujours est-il que, se bornant 
à des sujets humbles, il n’en a pas moins, dans leur bassesse même, obtenu la plus grande gloire. On a de lui des 
boutiques de barbiers et de cordonniers, des ânes, des provisions de cuisine et d’autres choses semblables, ce 
qui le fit surnommer le rhyparographe. Ses tableaux font un plaisir infini et ils se sont vendus plus cher que de 
très grandes œuvres de beaucoup d’artistes.», Plínio, O Velho, Historia Naturalis, Lib. XXXV, Cap. xxxvii, 
112, citado por Victor I. Stoichita, em L’Instauration du Tableau, op. cit., p. 36. 
669 Observação que faz lembrar o célebre fragmento 37 (Le Guern) das Pensées de Pascal «Quelle vanité que la 
peinture qui attire l'admiration pour la ressemblance des choses dont on n'admire point les originaux !». 
670 Cf. Plínio, o Velho, Historia Naturalis, Lib. XXXVI, Cap. lx, 184. 
671 Veja-se a reprodução de um mosaico policromo de meados do séc. I, hoje conservado Museu Arqueológico 
de Nápoles, que representa inequivocamente um desses ‘memento mori’, no catálogo da exposição ocorrida em 
2010 no Musée Maillol, C’Est La Vie! Vanités de Pompeï à Damien Hirst, op. cit., p 23. 
672 Cf. Bryson, Norman, Looking at the Overlooked, op. cit., p. 61. 
673 É Stoichita que atribui a Vasari essa designação de pittura di cose piccole para referir as representações de 
objectos menores. Cf. Stoichita, op. cit, p. 35. 
674 Cf. Ariès, P., L’homme devant la mort – 1. Le Temps des Gisants, Col. «Points», Éditions du Seuil, Paris, 
1985 [1º ed. 1977], pp. 129 e ss. 
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iconografia religiosa ou bem que serviam um propósito ornamental, enquanto parerga, ou 

bem que apareciam simbolicamente como atributos da personagem religiosa à volta da qual 

eram representados, por vezes, no reverso de dípticos e trípticos. E foi precisamente no século 

XVI que se começou a verificar aquilo a que alguns já chamaram de inversão maneirista, em 

certos quadros onde os parerga começaram a aparecer destacados em primeiro plano, 

enquanto a cena “principal” (normalmente religiosa) era pintada no fundo – por exemplo nos 

quadros representando cozinhas, mercados de peixe, de fruta ou de carne, de Pieter Aertsen 

(1508-1575) e Joachim Beuckalaer (1533-1574)675. A perfeição com que estes pintores 

representavam peças de comida e objectos utilitários encantou alguns espectadores e 

coleccionadores, os quais676 passavam mais tempo a admirar o realismo da representação do 

que a reflectir na cena bíblica que decorria no fundo e que dava título ao quadro. Mas foi só 

no século XVII que estas representações ropográficas de objectos triviais inanimados 

começaram a ser pintadas em quadros independentes, sem que houvesse um pretexto 

megalográfico para justificar a sua presença.  

Os motivos para que este fenómeno artístico tivesse acontecido no século XVII foram 

vários, e até já apontámos na secção 1 deste capítulo para alguns deles, mas é evidente que o 

desafio de representar realisticamente, ou seja, tal como julgamos vê-los no mundo exterior, 

os objectos com que nos deparamos no dia-a-dia terá jogado nisso uma boa parte. É, por isso, 

interessante notar que o motivo para representar era o próprio desafio da representação das 

“propriedades visíveis” – eygenschappen, como lhes chamava Samuel van Hoogstraten677 - do 

mundo que rodeava os pintores e já não a dignidade dos temas ou objectos a representar, 

ainda que sem custo lhe tenham sido associados sentidos simbólicos, inspirados pela tradição 

emblemática e literária. Provavelmente, como também dissemos, essas representações terão 

começado por ser meros estudos para uma composição futura, feitos a partir dos objectos que 

o pintor encontrava na sua oficina ou em sua casa. E porque o que estaria primitivamente em 

jogo era a perícia técnica do pintor para restituir, com as tintas e os pincéis, com as linhas e as 

cores, combinadas numa superfície, na tela, a presença dos objectos que tinha à sua frente, ele 

tinha que agudizar as suas capacidades perceptivas e imitar os efeitos, as qualidades visíveis, 

                                                
675 Victor Stoichita faz uma análise desta inversão nos quadros de Pieter Aertsen, em L’Instauration du Tableau, 
op. cit., pp. 17-26. Ver também a introdução de Peter Cherry ao catálogo da exposição de naturezas mortas, 
ocorrida na Gulbenkian, Carvalho Dias (Ed.), In The Presence of Things, op. cit., pp. 13 e ss. 
676 Peter Cherry evoca o exemplo de Rudolfo II de Praga: «These pictures of humble themes attracted the 
attention of distinguished collectors throughout Europe. The Venetian embassador, Girolamo Lovencito, 
reported that Rudolph II of Prague spent two and a half hours absorbed in a pair of paintings of a fruit market 
and a fish market he had received from the Duke of Savoy.», in Idem, ibidem, p. 14. 
677 Veja-se o que foi dito, a este propósito, na secção 2 do capítulo III desta tese. 
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que se revelam no acto visual de perceber esses objectos. A ambição e vaidade do pintor678 

dispô-lo-iam a escolher diversos tipos de objectos, de materiais e de texturas que lhe dessem a 

oportunidade de pôr à prova os seus talentos na arte da pintura. Quanto mais difícil fosse o 

desafio de representar um objecto, porque a sua superfície reflectia peculiarmente a luz, 

porque a sua densidade permitia ver outros objectos através dele, porque a sua textura 

apresentava particulares subtilezas e irregularidades, maior seria a possibilidade de fama e 

glória do pintor em caso de uma representação bem sucedida.  

O que facilmente se vê é que, não sendo propriamente uma actividade científica mas 

sobretudo técnica, a pintura convocava uma série de conhecimentos de perspectiva, de óptica, 

de dióptrica e de catóptrica – para não falar em todas as outras disciplinas que segundo 

Hoogstraten o pintor tinha de conhecer679 -, mas também um poder de observação e de 

atenção, disciplinado e metódico, que permitem legitimamente afirmar a dimensão cognitiva 

da pintura de naturezas mortas naquela época. Pintar os objectos era uma maneira de conhecer 

a visão humana, de conhecer as propriedades dos objectos vistos e, consequentemente, de 

descrever o mundo680. 

 

Objectos quotidianos 

 

 Detenhamo-nos um pouco na consideração do que sejam, ontológica e 

epistemologicamente, esses objectos quotidianos - ou ‘objectos ordinários’, como lhe 

chamam alguns autores na filosofia contemporânea -, a propósito da situação do pintor 

perante eles e da actividade de representação que resulta nessas composições pictóricas de 

objectos, que designamos como naturezas mortas.  

 Desde logo, de um ponto de vista epistemológico e muito geral, tudo aquilo que está 

diante de um sujeito, tudo aquilo que por ele é considerado, tudo aquilo que ele tenha em 

                                                
678 Mas, de certo modo, também a necessidade de sobrevivência num mercado capitalista da pintura, que nascia 
na Holanda do séc. XVII, onde a diversificação poderia ser uma estratégia comercial ao lado da especialização; 
sendo certo que esta última estratégia acabaria por ser a mais adoptada num meio em que o grau de sofisticação 
exigia também uma elevada dedicação e disciplina. 
679 Cf. Hoogstraten, Introduction à l’Haute École de l’Art de Peinture, op. cit. [Liv.III, Cap.V, p.88], p. 187. 
680 Esta dimensão cognitiva na pintura holandesa foi realçada com particular veemência pela historiadora 
Svetlana Alpers: «To appear lifelike, a picture has to be carefully made. (…) Here, too, the contemporary 
interest in the eye, in particular in its active use, is an appropriate way to comprehend the nature of Dutch 
picturing. Attentive looking, transcribed by the hand – what might be called the observational craft – led to the 
recording of the multitude of things that make up the visible world. In the seventeenth century this was 
celebrated as giving basic access to knowledge and understanding of the world.», in Alpers, The Art of 
Describing, op. cit., p. 72. 
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vista, pode ser considerado um objecto681. Nesse sentido e tendo em conta que o pintor tem 

perante si, eventualmente em cima de uma mesa, aquilo que pretende representar e que 

considera com atenção, podemos muito prosaicamente afirmar que tudo isso constitui o 

objecto da representação. Porém, dizer apenas isto, obviamente, não é suficiente. Pois tudo o 

que o pintor considera, existente ou não, concreto ou abstracto, visível ou imaginário pode ser 

estabelecido como objecto da representação. Precisamos, portanto, pelo menos de um critério 

ontológico para dizer que são objectos todas as coisas que existam no mundo exterior, fora e 

independentemente da mente e da vontade do sujeito – neste caso, do pintor. Claro que, tendo 

em conta, a especificidade destas representações pictóricas ropográficas, não são todos os 

objectos que são representados - ainda que virtualmente qualquer objecto fosse possível -, 

mas os objectos que fazem parte da experiência quotidiana, com os quais o homem anónimo 

tem uma certa familiaridade, que estão à mão, isto é, que estão ao seu alcance e têm uma 

dimensão manuseável - por outras palavras, que têm uma escala humana. É, também, 

interessante notar que, devido, por um lado, à vontade de imitar a natureza fielmente, tal como 

ela é vista, e, por outro lado, como forma de se eternizar ele próprio na representação – já que 

ars longa, vita brevis –, o pintor aparece representado em alguns desses quadros, numa 

imagem sua reflectida, por exemplo, por uma superfície metálica ou por um espelho convexo. 

O sujeito aí torna-se, de uma certa maneira, também objecto da representação, mas isso não 

invalida que essa imagem – a imagem que o pintor tem reflectida diante de si e não a imagem 

que ele se representa mentalmente como sendo a sua imagem reflectida - seja ainda um efeito 

ontologicamente objectivo – porque determinado pela reflexão da luz – e não apenas uma 

entidade subjectiva, uma pura percepção (uma auto-percepção) do pintor. Mas para falarmos 

em objectos quotidianos ou ‘ordinários’ temos ainda de distinguir vários entes particulares 

nesse conjunto que o pintor vê à sua frente. Recorrendo à individualização de cada objecto, 

poderemos enumerar o que o pintor representou e dizer que ali estava um copo, uma maçã, 

um vaso, uma caveira, etc.  

O que, porém, parece evidente na nossa relação empírica e quotidiana com as coisas, 

às quais nos referimos, sem qualquer problema, como sendo um cachimbo, uma ampulheta ou 

uma flor e que constituem, por isso, aquilo a que resolvemos chamar objectos quotidianos, 

não é assim tão simples quando resolvemos considerá-los metafisicamente682 ou quando 

                                                
681 Partimos aqui do sentido geral proposto na entrada ‘Objet’ do Vocabulaire Technique et Critique de la 
Philosophie de André Lalande : «ce qui est devant nous, ce que nous considérons, ce que nous avons en vue. (p. 
702)» 
682 Esta questão não terá sido explicitamente posta naquela época, mas na metafísica dos nossos dias, 
contemporânea da física de partículas, surgiu mais claramente a discussão do problema ontológico em relação 
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queremos pensar a sua identidade figurativa dentro de uma representação pictórica. Mesmo 

para um homem do século XVII, que acreditasse na constituição atomista das coisas gerais 

(choses générales683) do universo, era possível questionar a identidade de cada um desses 

objectos, ou seja, o que delimita no tempo e no espaço um objecto para podermos dizer que 

eis aqui o objecto a e ali o objecto b. Pois se cada objecto for constituído por átomos (e se, 

para além disso, não for sequer admitido o vácuo na natureza), o que nos permite isolar uma 

porção da matéria das demais e dizer que ali está um objecto separado dos outros? Mais 

legítima ainda seria a questão por parte do pintor que com as mesmas tintas e os mesmos 

pincéis tentava, por um lado, individualizar cada um dos objectos, de modo a que pudessem 

ser identificados como tais por um espectador do quadro, mas que, por outro lado, se 

preocupava em ligá-los pictoricamente para criar uma certa união das cores e harmonia no 

conjunto. 

A resposta de tonalidade cartesiana apontaria para a essência das coisas corpóreas, ou 

seja, para a sua extensão684. Mas como a consideração da extensão determina a consideração 

de um espaço material homogéneo, seria necessário apelar a propriedades abstractas das 

coisas, como a sua figura, grandeza, número e posição para as distinguir espacialmente umas 

das outras. Contudo, essas características apenas nos permitem encontrar objectos 

geométricos – compostos de pontos, curvas e áreas - num espaço abstracto mensurável e 

analisável. Para se poder falar de objectos concretos, ter-se-á de apelar a coisas no espaço e no 

tempo, com as suas qualidades secundárias, propriamente sensíveis, as visuais, auditivas, 

olfactivas, tácteis e gustativas, que definem as suas respectivas propriedades e que permitem 

aferir a quididade de cada um deles. Como é evidente, à pintura apenas parece estar 

disponível a devolução das qualidades visíveis de um objecto, mas o cuidado e perfeição na 

representação destes objectos poderão mesmo conseguir despertar, na imaginação do 

espectador, impressões próprias de outros sentidos. O sentido do tacto é, por exemplo, um 

daqueles que a realística representação de texturas, volumes, densidades, opacidades, 
                                                                                                                                                   
aos ‘objectos ordinários’: o que nos permite dizer que está ali um gato, uma mesa, uma árvore e os seus ramos? 
Existirão de facto esses objectos ou serão meras entidades linguísticas? Filósofos contemporâneos têm abordado 
seriamente estas questões de ontologia. Veja-se, a este propósito, a monografia de Amie L. Thomasson, 
Ordinary Objects, Oxford University Press, Oxford – New York, 2007. 
683 É a expressão que Descartes usa na sua primeira meditação, quando desenvolve o seu argumento céptico em 
relação aos dados dos sentidos através do sonho, mas estabelecendo também uma analogia com a pintura. Cf. 
“Meditationes de Prima Philosophia”, 1ª Meditação, in Descartes, Œuvres…, op. cit., AT VII, 18-20. 
684 No De Corpore, Parte II, cap. viii, 1, Thomas Hobbes definia os corpos do seguinte modo: «Itaque definitio 
corporis hujusmodi est, corpus est quicquid non dependens a nostra cogitatione cum spatii parte aliqua coincidit 
vel coextenditur. [Portanto, a definição de corpo será a seguinte, um corpo é aquilo que não sendo dependente do 
nosso pensamento coincide ou é coextensivo com alguma parte do espaço.]», in Hobbes, Thomas, De Corpore, 
Ed. Karl Schuhmann, Bibliothèque des Textes Philosophiques – Hobbes Latinus, Librairie Philosophique J. 
Vrin, Paris, 1999, p. 83. 
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transparências e cores pode evocar no observador, familiarizado com experiências quotidianas 

da rigidez e aspereza de um vaso de barro, da lisura e frieza de uma superfície metálica ou da 

suavidade e leveza das pétalas de uma tulipa. A manipulação da perspectiva, em particular 

nos quadros em trompe-l’œil, dá também essa sensação de hapticidade à representação, para 

além de provocar uma instantânea perturbação na nossa percepção do que é real e 

representado – sobre o que falaremos daqui a pouco. Percebemos, então, que é a 

representação dessas múltiplas qualidades estéticas dos objectos, as quais distinguimos pela 

sua percepção sensível, que nos permitirá num quadro – como, até certo ponto, também no 

mundo exterior - identificar as suas diferenças e especificidades ontológicas e epistémicas.  

Mas, tendo em conta, que a percepção dos objectos do mundo exterior se dá num 

contínuo espacio-temporal, teremos ainda de considerar a duração no tempo de cada objecto, 

para compreendermos melhor a sua constituição ontológica, mas também a maneira como 

percebemos os objectos quotidianos. O senso comum parece dizer-nos que a faca que usei 

ontem para cortar o pão é a mesma faca que uso agora e que usarei amanhã. E a não ser que 

nos percamos em especulações subatómicas sobre a estabilidade das moléculas de uma faca, 

confortamo-nos com a certeza de que se trata de um mesmo objecto através do tempo. 

Contudo, também sabemos que todos os corpos materiais estão sujeitos à mudança, à 

corrupção e transformação, em graus diferentes, que dependem das suas propriedades físicas e 

químicas, do ambiente em que estão integradas e dos outros objectos com que se relacionam. 

Uma maçã apodrece e perde a sua frescura passadas algumas semanas, enquanto um vaso de 

porcelana poderá persistir com características muito semelhantes durante muitos anos. Uma 

faca de metal oxidável dentro de uma tina de água rapidamente enferrujará, mudando por isso 

a sua composição química, a sua consistência, a sua cor e o seu tamanho. As páginas de um 

livro num quarto húmido brevemente se tornarão mais amareladas, terão um cheiro bafiento e 

poderão até ganhar bolor. Apesar disso, consideramos que se trata sempre da mesma faca e 

das mesmas páginas do mesmo livro. A não ser que o estado de decomposição seja tal que já 

não os reconheçamos passado algum tempo - o que se compreenderá, talvez, melhor com o 

exemplo do apodrecimento de um fruto vegetal (a maçã que referimos) ou de um resto de 

comida. A questão da persistência dos objectos no tempo, apesar da mudança constante a que 

todos os entes contingentes estão sujeitos no mundo exterior685, depende assim, também, em 

parte das considerações relativas à percepção que deles temos. E a pintura de naturezas mortas 

põe em jogo precisamente essa nossa percepção dos objectos no tempo.  

                                                
685 Arnauld & Nicole ocupam-se, de certa maneira, desta questão, na segunda parte da Lógica, a propósito do 
sujeito da proposição. Cf. Arnauld & Nicole, La Logique, op. cit., Parte II, Cap. Xii, pp. 146-149. 
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Ainda que seja uma mera nomeação com propósitos de classificação, a expressão 

“natureza morta”, tal como aliás, as expressões mais antigas, dos séculos XVII e XVIII, 

“stilleven”, “vie coye” ou “still-life”, convoca essa característica paradoxal da representação 

descritiva (portanto, não-narrativa), que é a fixação de uma imagem temporal, uma imagem 

do mundo em transformação num determinado momento – veremos na próxima secção que as 

coisas não são assim tão simples, que o instante da representação é ilusório e que há múltiplas 

camadas temporais na representação pictórica, mas por agora essas considerações não são 

relevantes. As naturezas mortas têm esse aspecto de que tudo está parado ou de que se 

imobilizou, embora, numa consideração mais atenta, vemos que sugere que é apenas um 

momento de um movimento de devir. E o que mostra precisamente isso são as marcas da 

corrupção nos objectos representados, por vezes evidentes (velas derretidas, folhas secas ou 

páginas enrugadas e carcomidas), outras vezes mais subtis, mas sugeridas pela multiplicidade 

de estados de um mesmo tipo de objecto: um pêssego ainda verde, um pêssego maduro, outro 

pêssego aberto ou a apodrecer; um botão de flor ainda fechado, outra flor desabrochada e 

outra a murchar e a perder as pétalas. A percepção dessas marcas temporais nas 

representações de naturezas mortas não é, porém, imediata para o espectador, mas tão-só 

mediatizada por uma análise dos objectos representados (das figuras), do estado em que se 

encontram e de uma activação das suas memórias sobre os processos de corrupção que já 

verificou na sua experiência quotidiana. Contudo, enquanto contempla o quadro, o espectador 

tem também uma outra percepção do tempo, a do tempo vivido, mas, através dessa 

contemplação, o tempo como que se abre e se expande para um tempo fictício, aquele que 

está representado. A dado momento, o contemplador como que participa de um tempo da 

representação. Essa participação no tempo do quadro pode ser ainda mais acentuada e 

baralhada nas representações de naturezas mortas em trompe-l’œil, pois o efeito de realidade 

potencia, ao mesmo tempo que perturba, a percepção de um tempo ubíquo: o da realidade e o 

da representação. 

 

O efeito de realidade e o cúmulo da representação 

 

 Muitas naturezas mortas do tipo vanitas têm um grau de realismo e precisão tal na 

representação dos objectos, na distribuição da luz, da sombra e da cor e na composição do 

espaço em perspectiva, que, num primeiro momento, durante breves segundos, a percepção 

visual pode ser enganada e ser levada a acreditar que ali estão mesmo os objectos 
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tridimensionais e não meras reproduções pictóricas num plano bidimensional. A esse efeito 

mimético chamamos normalmente trompe-l’œil.  

 O trompe-l’œil poderá mesmo ser considerado o paroxismo da representação 

mimética, se pensarmos nas géneses mitológicas da pintura a partir da figura de Narciso686 ou 

as histórias que celebraram na antiguidade a excelência de pintores como Zeuxis e 

Parrhasius687. Em qualquer das lendas – repetidas inúmeras vezes pelos tratados de pintura – 

há um confronto explícito entre realidade e aparência. Narciso apaixonou-se por uma imagem 

de si mesmo que não conseguia beijar, tocar ou abraçar, pois ela era um mero reflexo seu nas 

águas de uma fonte. Zeuxis pintou um cesto de uvas tão realistas que os pássaros tentavam em 

vão debicá-las. E Parrhasius pintou uma cortina a cobrir um quadro, iludindo o seu mestre, 

Zeuxis, que procurou em vão afastá-la para ver o quadro que achava estar coberto por ela. Os 

olhos são enganados e só com a experiência correctiva do tacto é que se desfaz o equívoco, a 

ilusão sensível. O Barroco teve uma particular predilecção por estas histórias, já que a ilusão 

era um tópico omnipresente e a desconfiança em relação aos sentidos uma marca cultural que 

condicionou as posições estéticas, metafísicas e epistemológicas da época. Em especial, na 

pintura, que lidou de modo evidente com o seu dispositivo mimético, a ilusão foi 

abundamentemente tematizada e fez parte do jogo da representação. 

Evidentemente, para que o efeito estético, a ‘armadilha mimética’, funcione, algumas 

condições de visibilidade e percepção espacial terão de ser respeitadas e, por isso, os quadros 

de naturezas mortas parecem ser bastante adequados para a representação em trompe-l’œil. 

Tendo em conta que a intenção é imitar o real de tal forma que não pareça ser uma imitação, 

mas o próprio real que ali está, ou seja, que o real apareça simulado, esta simulação tem de ser 

produzida consoante as características fenoménicas do objectos reais a simular e as condições 

da experiência do espectador. Convém, por isso: que a representação tenha as dimensões 

naturais – verosímeis ou, pelo menos, muito aproximadas às - do representado; que não 

restem vestígios visíveis dos materiais usados na produção da representação, isto é, 

pinceladas, relevos e texturas muito diferentes das dos objectos que se simulam; que a 

distância entre o espectador e a representação-simulação seja adequada à produção da ilusão – 

daí que a colocação do quadro e a sua construção em perspectiva tem de ser ponderada para 

determinar aquele efeito. No fundo, a representação em trompe-l’œil tem de se tornar 

invisível, transparente – como todo o signo representativo – para deixar ver apenas o real que 
                                                
686 A lenda de Narciso aparece originalmente nas Metamorphoseon de Ovídio, Livro III, vs. 341-510, mas 
glosada em outros autores, antigos e modernos. 
687 A história da competição entre Zeuxis e Parrhasios é relatada por Plínio, o Velho, na sua Historia Naturalis, 
Liv. XXXV, cap. 36. 
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se quer simular, mas enquanto uma representação normal se mostra enquanto representação, 

se apresenta no acto de representar, a representação em trompe-l’œil tem de suspender, 

temporariamente – por vezes, apenas por breves segundos –, a opacidade própria do 

representante. O efeito de presença do representado que toda a representação promove, tem de 

ser total, ainda que deva ser precário. Pois, na verdade, todo o trompe-l’œil se revela 

iminentemente engano, ilusão, porque o seu objectivo não é o da decepção contínua dos 

sentidos, mas antes o espanto ou a sideração na falha da percepção. Só a denúncia da falha 

perceptiva – o gesto táctil para afastar “a cortina de Parrhasius” – permite o reconhecimento 

do artifício e o louvor da sua eficácia, pois o espectador é feito cúmplice da artimanha.  

O que pretende o efeito em trompe-l’œil é pôr em causa as virtudes da representação 

em perspectiva e o seu mimetismo, revelando o seu artifício. O trompe-l’œil destrói a 

‘imagem-janela’ ou o ‘véu’ da representação de Alberti, invertendo o seu princípio 

projectivo688. Nos quadros construídos para enganar, o plano de representação que corta 

transversalmente a pirâmide visual – ou seja, a membrana fenestral albertiana – é forçado a 

recuar até quase à posição virtual do seu vértice, isto é, próximo do lugar do espectador. É por 

isso que este tem a ilusão de poder tocar nos objectos representados e o desejo de querer 

afastá-los ou agarrar-lhes. Negando – exacerbando-a - a transitividade da representação, o 

trompe-l’œil revela-se um género profundamente reflexivo, na medida em que pretende 

paradoxalmente revelar-se na sua efémera e aparente invisibilidade. Ele é, como Louis Marin 

lhe chamou, o “cúmulo da representação”689, no sentido em que ela se coloca nos seus limites, 

fora e dentro, poderíamos antes dizer, no limiar, entre a zona de possibilidade e de 

impossibilidade da representação, entre a realidade e a aparência, mas somente para denunciar 

o logro do seu mimetismo. 

As naturezas mortas tinham todas as condições para servir à prática deste género, 

devido ao tipo de objectos, inanimados e imóveis, que representavam, à sua quotidianeidade, 

às suas dimensões, próximas da realidade mas também devido à forma e lugar de exposição – 
                                                
688 Cf. Sybille Ebert-Schifferer, “Trompe l’œil: the underestimated trick” in Deception and Illusions – Five 
centuries of Trompe l’Œil Painting, National Gallery of Art/Lund Humphries, Washington, 2002, pp. 16-37. 
689 Numa publicação dedicada ao efeito em trompe-l’œil, no âmbito da estética e da psicanálise, Louis Marin 
escreveu: «… le trompe-l’œil est en quelque sorte le comble de la représentation et c’est par là qu’il en est la 
question. Le trompe-l’œil – et c’est là le sens précis du mot comble – se tient encore dans la mesure de la 
représentation, tout en en dépassant le bord : il se joue sur la limite de son dispositif, de sa construction en un 
lieu qui n’est pas encore hors d’elle, mais qui n’est plus tout à fait en elle ; il est son excès interne, 
l’emballement du dispositif, comme si la représentation fonctionnait en ce point à trop forte puissance. (p. 88)» 
in Louis Marin, “Le trompe l’œil, un comble de la peinture”, in L’Effet Trompe L’œil dans l’art et la 
psychanalyse (R. Court e Outros), Col. «Inconscient et Culture», Dunod, Paris, 1988, pp. 75-92. Louis Marin 
dedicou ainda num outro artigo, publicado postumamente numa antologia de textos sobre a representação, à 
questão do trompe-l’oeil e do simulacro, Marin, L., “Représentation et simulacre” in De la Représentation, 
Hautes Études, Gallimard/Le Seuil, Paris, 1994, pp. 303-312. 
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nos museus, onde as podemos ver exibidas, nos dias de hoje, elas não produzem eficazmente 

o efeito pretendido. De facto, as primeiras expressões tardo-medievais da natureza morta690, 

ainda como parerga da representação principal, no reverso de dípticos, em painéis de altares, 

simulando nichos, frestas, vãos ou prateleiras devocionais, foram lugares propícios à 

experimentação do trompe-l’œil. De notar que algumas dessas representações - para além das 

que simbolizavam apenas atributos dos santos ou personagens representadas nos anversos - 

eram já tematizadas pela vanitas, pelo que houve desde a origem do género pictórico uma 

relação muito próxima, pictórica, estética e conceptual, simbólica, entre as representações da 

vanitas e o trompe-l’œil.  

A mais antiga vanitas autónoma, já referida, a de Jacques de Gheyn, pintada em 1603, 

representava precisamente uma caveira e uma bolha inseridas num nicho, tal como, quase um 

século antes, em 1524, Barthel Bruyn havia pintado, em trompe-l’œil, uma caveira com a 

mandíbula deslocada, juntamente com uma vela apagada e um cartellino691 com uma 

mensagem – “Omnia morte cadu[n]t’ mors ultima linia rerum”692 -, no reverso do retrato de 

Jane-Loyse Tissier; quase setenta anos depois, em 1669, um outro pintor holandês, Cornelis 

Norbertus Gijsbrechts (1610-1678?), especialista nas representações pictóricas em trompe-

l’œil, retoma a inserção da caveira no nicho, rodeada de vários objectos tradicionais relativos 

ao tema, como a vela derretida no castiçal, o cachimbo e o tabaco, a ampulheta, duas bolhas 

flutuando no ar, uma garrafa forrada a vime, meio escondida na escuridão do nicho, uma 

concha, uma copela de água de sabão, uma palha e uma coroa de espigas à volta da caveira, 

cujo maxilar desdentado repousa no braço de um violino, colocado, por sua vez, sobre um 

pergaminho onde o pintor discretamente apôs a sua assinatura693. Na verdade, este quadro não 

parece trazer nada de novo em relação às outras representações do tipo vanitas em trompe-

l’œil, sendo apenas mais um exemplo, entre tantos, de um género que se foi estabelecendo ao 

                                                
690 Recordemos que também na antiguidade os xenia e outras representações em trompe-l’œil, como as que 
decoravam as paredes, muros, tectos e chão dos interiores ou jardins das casas e palácios termais, eram 
estrategicamente colocados em sítios que pudessem de facto produzir a ilusão de transformação do espaço. 
691 O cartellino é um papelinho, uma pequena etiqueta de papel que se tornou, a par das moscas, um lugar-
comum nas representações em trompe-l’œil. A sua pequena dimensão e quase bidimensionalidade, repousando 
sobre a superfície do quadro, parecem não lhe pertencer e interferir com a visão perfeita do quadro e convidam 
ao seu afastamento. Sobre as moscas como desafio pictórico-perceptivo, ver Daniel Arasse, Le Détail, op. cit., 
pp. 117 e ss. 
692 Segundo Wayne M. Martin, esta frase é atribuída ao filósofo romano Lucrécio, cf. “The phenomenology of 
self-consciousness in dutch still-life painting”, in op. cit., p. 580, n. 18; e significa «Com a morte tudo decai, a 
morte é a última linha das coisas».  
693 Conhecemos este quadro apenas através de uma reprodução a preto e branco no livro de Victor Stoichita, 
L’Instauration du Tableau, op. cit., p. 355. Foi também nessa obra que tomámos conhecimento de alguns 
detalhes relativos às obras que mencionaremos, de seguida, deste pintor holandês. Cf. Idem, ibidem, pp. 354 e ss. 
Importante para a compreensão deste autor foi também o artigo de Charles Marlier, “C. N. Gysbrechts: 
l'illusionniste”, in Connaissance des Arts nº 145, 1964, pp. 95-103. 
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longo do século XVII. Porém, esse mesmo pintor multiplicou, com variações muito 

significativas, esse mesmo tipo de composição alegórica da caveira, acompanhada de outros 

objectos, no nicho, revelando um outro tema de representação, o da própria pintura ou 

representação pictórica. Isso torna-se explícito numa outra vanitas, exposta hoje no Museu de 

Belas Artes de Boston694, onde se repete a representação da caveira num nicho muito 

semelhante, com a ampulheta deitada sob o maxilar superior da caveira, com um violino 

encostado por detrás, outra copela com água de sabão, um relógio aberto com fita vermelha, 

poisado sobre um pergaminho, uma candeia timidamente acesa, uma bolha flutuando sobre 

uma reluzente cafeteira onde se reflectem a caveira e a ampulheta. Mas o detalhe que 

sobressai está, com toda a evidência, no canto superior direito do quadro, onde se vê a tela do 

próprio quadro que representa a vanitas a descolar-se do chassi que o suporta e que se torna 

visível, por trás e por baixo da tela. Trata-se então de uma representação de uma 

representação, a representação, em trompe-l’œil, de um quadro em trompe-l’œil do tipo 

vanitas, que desse modo é esteticamente incluída no âmbito da mensagem alegórica do 

quadro que está representado, ele próprio decrépito e sujeito à corrupção e à efemeridade de 

todas as coisas, לבה (hebel)! O tento, objecto usado pelos pintores da época para estabilizar a 

mão que pinta, representado aqui a invadir, ilusionisticamente, o “espaço de visibilidade” – 

isto é, o espaço (virtualmente) real em que o espectador está colocado para ver o quadro – 

revela-nos que se trata de um trompe-l’œil de um trompe-l’œil e, assim, confirma-nos que a 

revelação pictórica da ilusão e, por conseguinte, a arte do pintor é também ela vã e ilusória. O 

que aconteceu à tela representada a decair da sua moldura, aconteceria inevitavelmente à tela 

que Gijsbrechts pintara e que se exibiria ao espectador.695 A espiral reflexiva e auto-

referencial de Gijsbrechts não ficou, contudo, ainda por aqui, pois o tema voltaria a ser re-

elaborado em outros quadros. Num quadro da colecção da Galeria Nacional da Dinamarca 

(em Copenhaga), continua exposto um outro trompe-l’œil de uma vanitas em trompe-l’œil, 

pintado em 1668696. Numa divisória de madeira vê-se montado um chassi, onde foi esticada 

uma tela, praticamente idêntica ao quadro representado (de uma vanitas em trompe-l’œil) na 

                                                
694 Veja-se a reprodução no anexo G 11. 
695 Georges Marlier referia-se a essa ironia da obra de Gijsbrechts: «Ce “tableau dans le tableau” fait peine à 
voir. Tout un coin de la toile s’est détaché du châssis, celui-ci étant au surplus trop grand pour elle, de sorte 
qu’il fallu recourir à une ficelle pour la maintenir. Tout cela réalisé avec un art consommé du trompe-l’œil. Le 
plus curieux, c’est que si l’œuvre elle-même, je veux dire non plus le tableau dans le tableau mais l’ensemble 
dans lequel celui-ci occupe sa place, brillait à l’origine de tout son éclât, condition indispensable pour 
provoquer son illusion, elle ne tarda pas à connaître, mais alors réellement, le sort que Gysbrechts avait prédit à 
ses Vanités. Après avoir amusé un temps, ses toiles n’intéressèrent plus personne et son nom fut pratiquement 
rayé de l’histoire de la peinture occidentale.» in Marlier, G., “C. N. Gysbrechts : L’illusionisteˮ, op. cit., p. 95. 
696 Ver também a reprodução no anexo G 12. 
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pintura do museu de Boston. Numa outra escala, porém, como se o pintor quisesse obrigar o 

espectador a recuar para ter um plano de conjunto, o tamanho da tela é relativizado ao ver-se 

uma área à volta do chassi, onde vários instrumentos alusivos à arte da pintura – um feixe de 

pincéis, frascos de óleos e terebintina, um “mesmo” tento colocado da mesma forma, sobre o 

canto inferior direito da tela, uma paleta de tintas, um retrato oval que pode ser um auto-

retrato do pintor - estão expostos numa curta prateleira, sob a moldura, que avança para fora 

do quadro. Um “cartão-de-visita” do pintor, imitando um cartellino típico das pinturas em 

trompe-l’œil, precariamente inserido na estrutura improvisada que estica a tela, tem inscrita a 

assinatura de Gijsbrechts. E uma faca, usada normalmente pelos pintores para espalhar a tinta 

ou misturar pigmentos, aparece espetada na ranhura entre a moldura e o muro de madeira a 

que está agarrada, como se o mesmo objecto que serve para produzir o quadro, também 

servisse para o destruir.697  

Tudo parece jogar e redundar no paradoxo. Uma pintura revela a ilusão da própria 

pintura, um trompe-l’œil denuncia o artifício do trompe-l’œil, a vaidade simbolicamente 

expressa na caveira e nos símbolos que a rodeiam é afinal esteticamente atribuída à inanidade 

da própria representação ilusionista que a transmite, minando a credibilidade da sua 

mensagem. A representação aniquila-se por excesso de representação. Realidade e aparência 

parecem tornar-se indistintas. Aquilo que parece afinal não é e o que é não é senão o que 

parece. «Tudo aquilo que até agora tomei como o mais seguro e verdadeiro, recebi-o dos 

sentidos ou pelos sentidos; ora eu depreendi que esses sentidos são por vezes enganadores, e 

manda a prudência que não nos fiemos nunca inteiramente naqueles que nos enganaram já 

uma vez»698, dizia Descartes nas suas Meditações de Filosofia Primeira, manifestando essa 

desconfiança nos sentidos e reforçando – ainda que programática e metodicamente - a dúvida 

instalada no homem barroco. Era ainda essa desconfiança e essa dúvida generalizada que as 

                                                
697 Cf. a análise dessa separação alegórica entre o muro de madeira e a tela do quadro representado, efectuada 
simbolicamente pela faca do pintor, e os comentários feitos por Hanneke Grootenboer em The Rhetoric of 
Perspective, op. cit., pp. 146-152: «The ‘canvas’ which itself bears the features of a trompe l’oeil, is reduced to a 
mere painting insofar as the ‘studio wall’ appears more real. Gijsbrechts lets his double perspective tear apart 
‘canvas’ and ‘studio wall’ as separate images and thus generates a friction between the form and content of this 
painting. For this perspective not only captures the ‘canvas’, but also liberates it to the extent that we, as 
viewers, see it as a canvas, even while it is no such thing. The ‘canvas’ is doubly painted (in reality, and in the 
trompe l’oeil setting of the studio wall), presenting canvas upon canvas as an illusionary abyss without ground. 
For where has the ‘real’ painting gone? Does it appear or disappear under the eyes of the confused viewer? By 
means of the allegorical form, Gijsbrechts here truly exhausts the idea of the vanity of painting. The mise-en-
abîme of the wooden planks transforms the vanitas canvas into a ‘meta-vanitas’, which as much narrates its own 
destruction as its incapacity to represent its paradox within the limitations enforced by pictorial mimesis. (p. 
149)» 
698 «Nempe quidquid hadenus ut maxime verum admisi, vel a sensibus, vel per sensus accepi; hos autem 
interdum fallere deprehendi, ac prudentiae est nunquam illis plane considere qui nos vel semel deceperunt.», in 
Œuvres de Descartes, op. cit., AT VII, 18. 
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naturezas mortas de tipo vanitas e, com maior eficácia retórica, aquelas que eram 

representadas em trompe-l’œil ainda exibiam, para denunciar o círculo vicioso da 

representação de um mundo que é sonho e ilusão. 

 Mas a circularidade, reflexividade e paradoxo presente na representação da vanitas, 

designadamente, nas naturezas mortas tem ainda um outro nível, talvez ainda mais 

fundamental, pois sendo o objecto da sua representação, é também uma condição de 

possibilidade de toda a representação e é, ele próprio, conceptualmente aporético: o tempo. É 

sobre os modos da sua presença na representação pictórica que nos debruçaremos na próxima 

secção. 

 

 

Secção 4.  

Os tempos do quadro:  

As condições de possibilidade do quadro e os limites da representação 

 

 A representação da Vanitas tenta alegoricamente representar a inexorável passagem do 

tempo. Mas o tempo é precisamente aquilo que permite o movimento de representação, pelo 

que a tarefa de representar o tempo parece “curto-circuitar” a própria possibilidade da 

representação. Antes, porém, de nos focarmos neste paradoxo que a pintura de naturezas 

mortas do tipo vanitas põe em jogo, tentemos perceber as várias dimensões temporais que são 

convocadas e que constituem a representação pictórica. 

 
 

Imagens do tempo e o tempo nas imagens 

 

 Parece quase contra-intuitivo falar de tempo quando se quer considerar um quadro 

como Le Dessert de Gaufrettes (ca. 1630) do pintor francês Lubin Baugin (c. 1612-1663), 

uma natureza morta, pintada também ela em trompe-l’œil, que representa uma garrafa coberta 

com tecido de vime, um copo com vinho e um conjunto de biscoitos cilíndricos amontoados 

num prato de estanho, tudo disposto com um rigor quase geométrico sobre uma mesa coberta 

por um pano azul699. E, no entanto, este género de pintura era conhecido na época, como já 

dissemos, Vie Coye. Vida silenciosa ou vida tranquila são expressões que exprimem um 

estado de tranquilidade e acalmia, uma desaceleração do tempo, quase ao nível do estático, 

                                                
699 Ver a reprodução em anexo, G 13. 
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sem movimento, nem transformação; mas ainda assim, a palavra ‘vida’ levanta a suspeita que 

continuará a haver, ainda que de modo praticamente invisível, qualquer coisa que ocorre, 

qualquer coisa que se está a passar ou que passa. Ao contrário de outros quadros – os de 

‘história’ – em que evidentemente se pretende representar um acontecimento, um episódio de 

uma narrativa, um momento fulcral de uma acção histórica ou mítica e, por isso, 

necessariamente temporal, exigindo da parte do espectador, pelo menos na sua imaginação, 

que ele reconstrua temporalmente essa acção, nas naturezas mortas (vidas silenciosas) parece 

que nada acontece e que as imagens que elas exibem são apenas relações espaciais entre 

objectos, oferecidas à contemplação sem qualquer determinação temporal. Todavia, pelas 

condições objectivas de uma pintura, isto é, pelo facto de se tratar de uma imitação feita de 

cores e linhas fixadas numa superfície, mesmo no caso da pintura de história ou no de uma 

paisagem ou ainda no retrato, parece que ela está condenada a ser uma arte meramente do 

espaço, sem a dimensão do tempo. Com efeito, uma certa tradição estética, desde G. E. 

Lessing (1729-1781)700, habituou-se a separar as artes do espaço (pintura, escultura e 

arquitectura) das artes do tempo (dança, música, teatro e poesia): estas desenrolar-se-iam em 

momentos sucessivos, convocando necessariamente a dimensão temporal para determinar o 

seu sentido representativo ou expressivo, enquanto as outras apenas poderiam representar um 

momento ou um instante fixo, relacionando diferentes partes simultâneas dispostas 

espacialmente. Esta aparente limitação das artes visuais, reduzidas assim ao espaço (e a 

apenas duas dimensões na pintura e na fotografia), não parece porém ter impedido que desde 

sempre houvesse maneiras de representar visualmente o tempo.  

 

Representação das representações do tempo  

 

Os recursos são desde logo simbólicos e alegóricos – representando instrumentos de 

medida do tempo, como os relógios, clepsidras ou ampulhetas, objectos que simbolizam a 

efemeridade das coisas, como caveiras, túmulos, flores, velas, bolhas de sabão, fumo ou 

figuras alegóricas e mitológicas como Saturno (devorando os filhos, no famoso quadro de 

                                                
700 Foi no célebre ensaio sobre o Laoconte, Laokoon oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie (1766), 
nomeadamente, nos capítulos XV e XVI, que Lessing estabeleceu uma diferença essencial entre a Pintura e a 
Poesia, na medida em que, a primeira seria uma arte do espaço e a segunda, uma arte do tempo. Cf. Lessing, 
Gotthold Ephraim, Laocoon: an essay on the limits of Painting and Poetry, transl. E. C. Beasley, Oxford 
University, Oxford, 1853, pp. 98-110. Ver ainda, a crítica de Gombrich a essa separação em Gombrich, E. H., 
“Moment and Movement in Art” in Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 27 (1964), pp. 293-
306; e, também, os comentários de Robin Le Poidevin, The Images of Time – An Essay on Temporal 
Representation, Oxford University Press, Oxford – New York, 2007, em particular o prefácio e o capítulo 7, pp. 
126 e ss. 
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Goya, por exemplo), Chronos, Clio, a musa da História, etc. Mas também há recursos 

narrativos e expressivos, desde a representação das várias idades da vida (tema recorrente 

nos quadros de Hans Baldung Grien) ou a representação de vários episódios ou de vários 

elementos sucessivos da história, dispostos no mesmo plano pictórico, à representação das 

marcas, dos vestígios da passagem do tempo, da erosão e transformação dos objectos: velas 

consumidas, flores murchas e pétalas caídas, acumulação de pó ou amarelecimento de páginas 

de livros. A este propósito poderá referir-se um quadro peculiar na tradição holandesa que 

mistura o tema da vanitas com o género do auto-retrato e das “idades da vida”. Trata-se do 

quadro de 1651, do pintor David Bailly (1584-1657), conhecido como Auto-retrato com 

símbolos da Vaidade701. No quadro, de composição complexa, representa-se o próprio artista, 

que teria na época 67 anos, enquanto jovem, ao lado de vários objectos típicos da vanitas – 

relógio de bolso, rosas, um colar de pérolas, um pequeno cofre de prata com um espelho 

côncavo, livros e uma escultura sobre a qual flutuam bolas de sabão –, segurando 

ostensivamente um retrato de um homem mais velho, que seria o próprio artista com a idade 

que lhe corresponderia no momento do quadro. Em contrapartida, o retrato do artista enquanto 

jovem seria uma citação de um quadro que fizera quarenta anos antes.702 Há por isso várias 

dimensões temporais representadas no quadro, com um sofisticado e ecléctico recurso a vários 

modos de representação temporal: simbólicos, alegóricos e expressivos. O tempo é aqui 

referido, sugerido e comentado, constituindo, a um certo nível, o próprio tema da 

representação. 

Mas há, para além destes, outros modos de representar pictoricamente o tempo, a 

partir dos próprios recursos figurativos. A simples representação ou sugestão do movimento 

numa figura (sugestão e apreensão do movimento e da mudança) impregna a imagem com 

uma dimensão temporal que não se reduz necessariamente ao instante, mas antes implica a 

relação de quem a contempla com um antes e um depois, com o passado e o futuro. Porém, e 

a propósito daquilo a que alguns, criticamente, chamaram ilusão do instante ou do puctum 

temporis703, vejamos muito rapidamente o que se passa num quadro do pintor italiano 

Caravaggio. 

                                                
701 Ver a reprodução no anexo G 7. 
702 Cf. Norbert Schneider, Naturezas Mortas, trad. Adelaide Cervaens Rodrigues e Teresa Carvalho, Taschen, 
Colónia, 1999, pp 82-84. Na edição americana do livro de Svetlana Alpers, The Art of Describing, op. cit., este é 
mesmo o quadro escolhido para ilustrar a capa e, no livro, a autora dedica-lhe algumas páginas de comentários, 
pp. 103-109. 
703 Gombrich critica a expressão, utilizada no Discourse on Music, Painting and Poetry (1744) por James Harris, 
quando este se refere a toda a imagem como sendo «of necessity a puctum temporis or instant». Cf “Moment and 
Movement in Art”, op. cit., p. 294. Ver também o comentário a essa crítica por Le Poidevin em The Images of 
Time, op. cit., pp. 125-132. 



278 
 

Em Judite decapitando Holofernes (1598), tudo dá a entender que é de facto o 

instante704, o momento exacto da decapitação, que é captado pelo olhar clínico e cruel de 

Caravaggio. Este pintou a lâmina da espada a degolar precisamente o meio do pescoço, 

provocando três esguichos de sangue que mancham a almofada onde o grande general 

Holofernes repousava a sua cabeça segundos antes e separando assim o momento da vida (o 

acordar súbito e assustado; o rosto transido de medo e o corpo contorcido numa derradeira 

luta, impotente contra o inevitável) do momento da morte (os olhos já revirados e cegos, fixos 

no nada, apesar da boca aberta para dar um grito impossível – quanto mais não fosse senão 

pela destruição infinitesimamente anterior das cordas vocais). Judite puxa-lhe a cabeça, 

abrindo ainda mais o abismo entre a vida e a morte, mas também preparando a captura do 

troféu que pretende exibir momentos depois aos seus concidadãos de Bethulia, algo que a sua 

criada antecipa, segurando no pano (no saco?) que há-de envolver a cabeça do tirano, ao 

mesmo tempo que fixa o seu próprio olhar focado e sem compaixão no gesto de Judite. O 

corpo desta afasta-se do pescoço do gigante o suficiente para evitar que a brancura da sua 

blusa seja conspurcada pelos salpicos de sangue que, certamente, saltarão da cabeça, assim 

que a espada atravesse toda a espessura da garganta, enquanto as dobras do seu vestido 

revelam o movimento brusco mas determinado que antecedeu a sua curvatura.  

O quadro, exposto na Galleria Nazionale d'Arte Antica, em Roma, tem 1,45m de altura 

por 1,95m de largura, o que obriga o espectador, que esteja colocado a cerca de um metro e 

meio da tela, a virar o seu próprio pescoço e a percorrer com o seu olhar os principais eixos 

narrativos do quadro. Ainda que quem observe o quadro esteja mais afastado, não poderá 

captar, num só instante, todo o sentido do quadro, nem sequer os elementos básicos 

figurativos ali representados. Ao nível da percepção, acreditar que uma imagem pode ser 

captada num só instante é uma ilusão. Também a contemplação do quadro exige um tempo – 

que não é definitivamente o da instantaneidade – para ele poder ser lido ou explorado, 

mapeado visualmente. E isso obriga o contemplador (o espectador) a distender a sua 

consciência705 e a re-construir permanentemente com o jogo da rememoração e da 

                                                
704 «…par un retournement épouvantable et fascinant, l’instant de l’acte s’immobilise par la représentation 
même de son instantanéité. Le coup se bloque à mi-chemim de son accomplissement. Judith n’en finira pas, n’en 
finira jamais de couper la tête d’Holopherne et avec son épée arrêtée, le récit de son exploit aussi s’arrête là 
sans passé et sans avenir – intemporel. Ou plutôt un temps, un autre temps se dépose dans l’œuvre de peinture 
précisément entre le lieu de cette coupure imparfaite et le regard fasciné dans lequel l’instant «instantané» dont 
le Caravage a fait le moment de la représentation se répète indéfiniment sans jamais pouvoir arriver à son 
terme, sans jamais pouvoir passer. (p. 288)», in Louis Marin, «Déposition du temps dans la représentation 
peinte», in De la Représentation, op. cit., p. 282-300. 
Ver a reprodução no anexo G 14. 
705 A temporizar a consciência poderíamos também dizer. 
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antecipação os sentidos da imagem. Não sendo certo, porém, que o tempo da contemplação ou 

da recepção coincida alguma vez com o tempo representado (um tempo fictício ou histórico, 

no caso da pintura narrativa, um tempo simbólico, nas naturezas mortas, um tempo humano, 

nos retratos, ou um tempo natural, geológico, meteorológico ou cósmico, nas paisagens) ou 

com o tempo da sua produção. Pois, na verdade, há muitas camadas de tempo na constituição 

de uma pintura: o tempo de produção, o tempo representado, o tempo plástico, o tempo de 

contemplação e um tempo agónico de erosão e de conservação. 

 

O tempo como elemento constitutivo do processo pictórico 

 

A pintura é então também uma arte do tempo, tal como é, evidentemente, uma arte do 

espaço, não só porque ela se realiza [devém obra] num universo espacio-temporal, mas 

também porque ela se constitui e é constituída por múltiplos planos espaciais e de 

temporalidade. Vejamos, sucintamente, os aspectos técnicos – porque, com efeito, estamos a 

falar de arte (τέχνη) e o pintar com materiais, instrumentos, processos concretos é parte 

essencial da sua natureza -, conceptuais – porque a arte não é um puro fazer técnico, mas uma 

acção da imaginação, do entendimento e da razão – e perceptivos – porque apesar da sua 

conceptualização e intencionalidade racional, a pintura restitui uma experiência estética da 

vida que só é possível através do corpo e dos sentidos – dessa sua constituição temporal. 

Aspectos técnicos: Desde logo, uma pintura (um quadro, um fresco…) tem um tempo 

de produção que não coincide com uma virtual instantaneidade. Para além do tempo 

psicológico da invenção ou da imaginação do pintor que é quase sempre determinado pelo 

próprio jogo perceptivo com o suporte, os materiais, os utensílios e com as formas que depois 

vão sendo reveladas pela aplicação das tintas sobre o painel, tela ou muro, existe esse tempo 

concreto dos gestos, de junção, distribuição, sobreposição, apagamento, emenda, em suma, 

esse tempo da construção da obra que vai ficando marcado física e plasticamente na textura da 

superfície, nas camadas de tinta e nas aparências opacas ou reluzentes do colorido. Pode soar 

a “lapaliçade” esta alusão ao tempo concreto da construção de uma pintura, mas na verdade 

ela serve para a distinguir do modo de geração de outras artes e permite relacioná-la com um 

outro aspecto da temporalidade constitutiva do quadro: é que esse tempo que fica depositado 

física e plasticamente na obra vai determinar os sentidos possíveis da sua percepção, leitura e 

interpretação futuras. Lancemos, heuristicamente, um rápido olhar anacrónico a três 

exemplos da arte moderna e contemporânea que, embora saindo obviamente do período 

epocal a que temos dedicado a nossa atenção nesta investigação, servem para ilustrar de forma 
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mais acutilante e expressiva aquilo a que acabámos de nos referir sobre os aspectos técnicos 

(ainda que apareceram já, inevitavelmente, alguns aspectos conceptuais e perceptivos) da 

constituição temporal da representação em pintura e antecipar a relação deste tempo de 

produção com o tempo de contemplação da pintura. 

 

Três exemplos extemporâneos: a) Veja-se o quadro Nº5 de Jackson Pollock (1912-

1956). Ao observarmos o quadro de 2,40m por 1,20m, os nossos olhos ficam primeiro 

perplexos perante a pletórica confusão de linhas e caóticos borrões de tinta. 

Persistindo na observação, [aliás, a nossa urgência de ordem perceptiva vai procurar 

relações e estruturas para ordenar esse caos e, por isso] os nossos olhos podem acabar 

por entrar numa espécie de jogo visual com o quadro e encontrar padrões ou, 

simplesmente, seguir o percurso das linhas de tinta líquida, como se estas fossem 

pistas que nos permitissem reencontrar os gestos do artista e assim fazer convergir – 

pelo menos ficcionalmente – o tempo da contemplação com o tempo da produção do 

quadro.  

b) Com o pintor francês de origem polaca, Roman Opalka (1931-2011), 

nomeadamente no que diz respeito à obra que começou a realizar em 1965: Détail 

1965/1-∞ – literalmente a obra da sua vida! –, o tempo é o próprio sentido do seu 

trabalho de produção: aos 34 anos decidiu pintar a ordem dos números naturais de 1 

até ao infinito com tinta branca sobre fundo preto, inscrevendo o primeiro nº da série 

no canto superior esquerdo da tela e progredindo da esquerda para a direita e de cima 

para baixo (o sentido da escrita ocidental) até ao canto inferior direito, recomeçando o 

processo e retomando a contagem na tela seguinte com o nº posterior ao último 

pintado na tela anterior. Até ao momento da sua morte – ocorrida apenas há alguns 

meses -, o pintor continuou a pintar estas telas, mas em 1968 mudou o fundo negro 

para um fundo cinzento e a partir de 1972 começou a acrescentar 1% de branco ao 

fundo cinzento de modo que a dada altura ele começasse a pintar branco sobre branco. 

(Porém, para não ser acusado de impostura artística começou a usar brancos diferentes 

para os números (branco de titânio PW6) – que, para todos os efeitos, são as figuras da 

imagem pictórica - e para o fundo (branco de zinco PW4)!) Também desde 1968, 

começou a usar um gravador onde regista a sua voz contando os números que pinta, e 

a fotografar-se assim que completa uma tela. Mais recentemente, decidiu fotografar-se 

em frente à tela, de modo que o próprio embranquecimento do seu cabelo se fundisse 
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com a imagem do quadro.706 Neste exemplo de Opalka, o que podemos ver é que o 

tempo da produção da obra constitui o seu próprio conteúdo formal e conceptual e, 

para além disso, coincide com o tempo de vida do artista, dando à obra um nível 

adicional de reflexividade e de auto-representação. 

c) Finalmente, um outro exemplo, menos conceptual, pode ser ainda o de Eugène 

Leroy (1910-2000), cujo processo de trabalho implicava a sucessiva acumulação de 

camadas de tinta sobre motivos figurativos que iam sendo progressivamente 

“dissolvidos” devido à sobreposição e saturação dos pigmentos, os quais acabavam 

por formar um grosso empastamento sedimentário. O espectador perante um retrato 

(uma cabeça, une ‘Tête’, como preferia o artista), como seja “Le Portrait” de 1962, vê 

primeiro uma superfície com uma textura acidentada, feita de crostas policromáticas 

de tinta, e, eventualmente guiado pela sugestão do título, procura identificar os 

vestígios da figura que, apesar do trabalho de “dissolução” gerado pela sedimentação 

das camadas de tinta, volta a aparecer aos olhos do contemplador, ao ponto de ele 

poder rejubilar com a “descoberta”: “Sim, vejo ali a cabeça, os olhos, a orelha… Sim, 

vejo-a, perfeitamente!” O tempo da ocultação é assim descoberto pelo espectador 

como tempo da revelação, porque a sedimentação plástica da matéria pictórica acaba 

por potenciar o aparecimento do representado. 

 

Consideremos, agora, os aspectos conceptuais: a própria representação implica, 

necessariamente, uma temporalidade transcendental, ou seja, o tempo como uma das suas 

condições de possibilidade. Pois o que é a representação senão o trazer à presença aquilo que 

está ausente (actual ou virtualmente, no passado ou no futuro)? Ela abre, no caso da 

representação pictórica, diante dos olhos do espectador a possibilidade de este ver aquilo que 

não estaria presente de outro modo, aquilo que eventualmente esteve, aquilo que foi ou aquilo 

que poderia ter havido. Isto não significa que a representação seja necessariamente uma 

reprodução ou uma substituição como uma simples imitação ou cópia de um ‘original’, como 

já foi dito neste texto707 – ainda que muitas vezes, sobretudo no retrato, na pintura de género, 

na paisagem, na natureza morta, mas até mesmo na pintura de história, haja essa obcecante 

                                                
706 Um outro pintor conceptual, o japonês On Kawara (n. 1933), terá começado também, na mesma época (em 
1966), uma iniciativa com algumas afinidades com a de R. Opalka. O pintor japonês decidiu pintar todos os dias 
no centro de uma tela, com tinta branca, a data desse dia, sobre fundo monocromático, mas cuja cor pode variar. 
Se por alguma razão o pintor não conseguir completar o quadro antes da meia-noite, essa tela é destruída. É a 
série Today, cujos quadros são denominados “Date paintings”. Cf. Marc Jimenez, La Querelle de l’Art 
Contemporain, Col. «Folio-Essais», Éditions Gallimard, 2005, pp. 76-77 e 93. 
707 Ver o que dissemos na secção 4 da Capítulo III . 
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tentação de ver a mimesis como simples reprodução fiel de um referente real – mas antes que 

o acto de representar actualiza uma presença virtualmente ausente. Pode dizer-se também, 

num registo deleuziano708, que a pintura permite uma restituição de forças que através da 

sensação atravessaram o corpo do pintor e que, pelo acto de pintar, se incorporam na tela, 

numa nova dinâmica viva de sensações pictóricas. A questão da figuração seria assim 

acessória para compreender o que está em causa na dimensão temporal da representação 

pictórica. Estamos em crer que mesmo num quadro de pintura abstracta há sempre um 

elemento de representação, quanto mais não seja o da auto-representação pelo quadro do seu 

processo de fabricação, das suas condições de existência e de expressão. Mas este elemento 

representativo não elimina também a opacidade não discursiva e irrepresentável que é 

constitutiva de toda a pintura. Ela é afecto, sensação, matéria, cor, espaço e tempo concretos, 

irredutíveis e singulares. 

 A coisa complica-se, porém, quando a pintura perde a sua materialidade, a sua 

concretude, que são condições de incorporação física e plástica do tempo de produção, para se 

conceptualizar e tornar imaterial. De que tempo falamos, ainda, quando nos vemos perante 

uma pintura conceptual de Joseph Kosuth (n. 1945) ou de membros do grupo Art & 

Language? Será um tempo do conceito, não perceptivo, mas simplesmente abstracto? 

Poderemos falar ainda de tempo se não há nada a apreender sensivelmente? Porém, se 

falamos de conceito e este também se desenvolve, se é revitalizado pelo pensamento de quem 

o contempla noeticamente, será que não há pelo menos uma temporalidade lógica, pois que há 

nele uma ordem imanente? A relação temporal já não parece ter, no entanto, a ver com a 

relação perceptiva com a obra (qual obra? Onde é que ela está?), mas com um processo 

discursivo e intuitivo que foi despoletado pela ideia da obra. 

 Aspectos perceptivos: Do lado do observador, desenrola-se a experiência 

contemplativa da pintura (do quadro, do painel ou do fresco), a que já aludimos 

anteriormente. A qual decorre, como é evidente, até pela sua condição de consciência 

incorporada e concreta, no tempo e no espaço. Porém, a percepção do tempo transforma-se 

nessa relação do espectador com a obra, [porque há como que uma nova “distensão da 

alma”709, para usar a expressão de Santo Agostinho] desde logo pelo jogo que aí se instala de 

expectativa e de rememoração, de exploração e de descoberta, enfim, de construção do 
                                                
708 Veja-se, designadamente, o capítulo 8 “Peindre les forces” da obra de Gilles Deleuze, Francis Bacon. 
Logique de la Sensation, Col. «L’Ordre Philosophique», Éditions du Seuil, Paris, 2002 [1ª ed. Éditions de la 
Différence, 1981], pp. 57-63. 
709 E o que é essa “distentio animi” senão uma temporização? Para a definição de tempo como distensão da alma, 
veja-se Santo Agostinho, Confessiones, Liv. XI, cap. 26, § 33: «Inde mihi visum est nihil esse aliud tempus quam 
distentionem; sed cuius rei, nescio, et mirum, si non ipsius animi.» 
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sentido ou dos sentidos, pela sensação. Perante uma superfície pintada, os nossos olhos 

deparam-se com uma quantidade de estímulos visuais, primitivamente, manchas de cor. Claro 

que pelos nossos hábitos de percepção e por intuirmos que se trata de uma imagem 

potencialmente representativa, procuramos seleccionar esses estímulos, de modo a recortar as 

figuras, encontrar os motivos, procurar reconhecê-los com recurso à nossa memória e a outro 

tipo de informação exterior que tenhamos (o nome do quadro, o contexto da sua exposição, o 

seu autor, a sua função, etc…). Rapidamente, analisamos as formas, os tamanhos, as posições 

e distâncias, destacamos as figuras de um fundo. Posteriormente, se formos bem-sucedidos na 

percepção de eventuais elementos figurativos representados, procuramos relacionar as 

diferentes figuras, e com elas procuramos restituir um sentido que pode ser narrativo – numa 

pintura de história, por exemplo710 – ou reconhecer vários elementos que nos indiquem um 

sentido simbólico ou alegórico. No primeiro caso, ou bem que conhecemos a referência 

histórica ou mítica e o trabalho da percepção se empenhará em situar o “episódio” da acção 

numa sequência narrativa, procurando ao mesmo tempo elementos que nos ajudem a 

confirmar a identificação do episódio, ou não conhecemos essa referência e o trabalho da 

percepção será o de encontrar os dados que nos permitam ler o quadro e construir a história. 

(Na tradição de representação clássica, há, como vimos, vários elementos que nos podem 

ajudar nesse sentido: um braço levantado numa direcção determinada pode estar a orientar-

nos a leitura do quadro indicando o elemento principal; os braços levantados por cima da 

cabeça de um corpo baixado sob um outro corpo, em posição de ameaça, fará anticipar um 

golpe ou um ataque iminente, etc…) Por outro lado, a posição, o número, a dimensão das 

figuras e a distância entre elas podem determinar intensidades e dinâmicas diferentes711. No 

Rapto das Sabinas de Poussin712, o contraste entre a multidão caótica em fuga ou em 

perseguição com a firmeza e serenidade clássica da arquitectura circundante aumentam o 

efeito de movimento das personagens. Na Apresentação da Virgem de Cima de 

Conegliano713, os braços abertos do rabino fazem antecipar a chegada e a direcção dos passos 

da virgem, mas a distância que os separa no contexto do quadro desaceleram o tempo de 

                                                
710 Confronte-se com o que se disse já a propósito da possibilidade de uma linguagem pictórica, na secção 3 do 
capítulo III. 
711 Num artigo de 1949, sobre o tempo nas artes plásticas, para uma edição especial do The Journal of Aesthetics 
and Art Criticism, Etienne Souriau fez uma série de esclarecimentos sobre aquilo que se entende do ritmo 
expresso na composição pictórica. Cf. Souriau, E., “Time in the Plastic Arts” (transl. by Marjorie Kupersmith) 
in The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 7, No. 4, Special Issue On Aesthetics in France (Jun., 1949), 
pp. 294-307, e, em especial, sobre a questão do ritmo: pp. 303-305. 
712 Ver a reprodução no anexo G 15. 
713 Ver a reprodução no anexo G 16. 



284 
 

contemplação. Na versão de Ghirlandaio714 do mesmo tema há uma distância mais curta que 

faz antecipar o movimento mais rápido de aproximação, mas há sobretudo um contraste entre 

o dinamismo da parte direita do quadro (acelerada pela coluna que oculta algumas 

personagens, as quais se parecem precipitar para receber a virgem – a ilusão geométrico-

óptica de Poggendorff715) e da parte esquerda, onde as personagens parecem estar numa pose 

artificial, olhando-se entre si, mas paradas. Por último, a versão do Tintoretto716, pela 

mudança de perspectiva e pela expressividade dos pedintes e aleijados em posições instáveis, 

na iminência de caírem, apresenta uma imagem mais dinâmica, que quase convida o 

observador a entrar na imagem e a subir as escadas para ir ter com a virgem ou imitar o seu 

gesto (simbolicamente). 

Na pintura não figurativa – e em certa medida também na figurativa - são sobretudo 

certos elementos plásticos que podem determinar uma aceleração ou desaceleração do tempo 

da imagem. A iteração e multiplicação de formas e cores intensas, a sua irregularidade, a 

assimetria ou caos de um quadro podem ter um efeito dinâmico e rítmico potenciador ou 

destabilizador, contagiando a disposição anímica de quem o contempla. Tal como o 

equilíbrio, a simetria, a redução numérica e o aumento geométrico das formas regulares e 

semelhantes, as cores de intensidade mais baixa podem ter um efeito pacificador e de 

desaceleração. Estes diferentes efeitos podem evidentemente ser distribuídos e combinados 

num mesmo quadro. A textura, como vimos com os quadros de Eugène Leroy, podem 

também contribuir para uma maior ou menor elasticidade da percepção do tempo de uma 

pintura.  

Para além disso, o conhecimento do modo de funcionamento da percepção visual fez 

com que alguns pintores, nomeadamente aqueles que foram enquadrados no movimento da 

Optical Art, produzissem obras que interagissem “activamente” com os nossos limites 

perceptivos de modo a provocar ilusões, como a do movimento numa superfície que parece 

ser por definição estática717. 

 

 

                                                
714 Ver a reprodução no mesmo anexo G 16. 
715 É Gombrich quem fala desta “ilusão de Poggendorff” que acontece, quando há uma falha na percepção da 
posição de um segmento de recta transversal, que é interrompido pelo contorno de uma figura vertical, como 
uma coluna, por exemplo. Cf. Gombrich, “Moment and Movement in Art”, op. cit., pp. 304-5. 
716 Ver a reprodução, também, no anexo G 16. 
717 Seriam exemplos destas representações, que jogam com as ilusões ópticas e falhas perceptivas, as da artista 
britânica Bridget Riley (n. 1931), por exemplo, fabricadas a partir da multiplicação de linhas, com curvas ou 
outras formas geométricas, que pela sua proximidade e repetição interagem com a nossa percepção visual, 
criando a ilusão de vários tipos de movimentos, consoante as obras. 
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A sobrevivência das imagens (da acção material e hermenêutica do tempo) 

 

 Por fim, pode falar-se ainda de um tempo de sobrevivência, de erosão e de 

renascimento das imagens de pintura. Feita de materiais perecíveis – uns mais do que outros e 

levando muitas vezes um tratamento de conservação que lhe dá uma pretensão de perenidade 

-, a pintura está fisicamente destinada a desaparecer. Pelo efeito da erosão dos materiais, da 

degradação dos pigmentos, a própria imagem representada pode transformar-se, distorcer-se e 

dar lugar a percepções imprevistas e involuntárias. Por vezes até a alteração posterior feita 

pelo pintor ou por terceiros pode apagar ou ocultar partes importantes da imagem que lhe dão 

outro sentido. O restauro de imagens antigas degradadas pelo tempo pode ser um modo de 

lhes dar nova vida, mas serão já outras imagens, não obstante a evolução e sofisticação das 

técnicas de restauro e de conhecimento da história da arte em relação aos pigmentos usados 

ou à constituição dos materiais de suporte. 

 Num outro aspecto, relativo à dimensão do sentido de uma obra, toda ela tem uma 

vocação de futuro, na medida em que o tempo que nela foi depositado718, pelo trabalho de 

produção, de invenção, de composição, fica virtualmente aberto a toda a consciência 

perceptiva eventual, que a poderá receber e, nesse trabalho de recepção – porque a 

experiência de uma obra de arte nunca pode ser meramente passiva, sob pena de não haver 

uma verdadeira recepção e nela não se poder -, re-actualizar os seus múltiplos sentidos. Para 

além disso, esses sentidos múltiplos podem ser potenciados pelo exercício informado da 

crítica e da história da arte, mas, ao mesmo tempo, há o risco de ficarem vulneráveis e 

expostos a distorções, contaminações e leituras abusivas, as quais, por vezes, esquecem o 

contacto directo e imediato com a obra concreta, obnubilados pelos efeitos de contexto, de 

narrativa histórica ou de uma teorização que se deixa fascinar pelos encantos do discurso 

retórico e se esteriliza com a idolatria das tipologias e classificações. Mas sem o risco de 

exposição a essa espiral de leituras, umas boas outras más, mas virtualmente infinitas - ainda 

que tenha evidentemente de ser uma espiral centrípeta, na medida em que a sua força de 

                                                
718 Louis Marin, no artigo já citado, “Déposition du temps dans la représentation peinteˮ, faz um jogo semântico 
com as palavras dépôt (depósito), déposer (depositar) e déposition (deposição) – das quais dá as entradas de 
dicionário respectivas -, aludindo aos vários sentidos em que o tempo se deposita ou é depositado numa obra de 
pintura. Diz ele: «La représentation de peinture ou le dépôt du temps de l’œuvre, de l’artefact dans l’espace – 
l’espace étendu de la toile et l’espace dense et épais des couches de peinture – la représentation peinte est la 
gardienne de ces traces, et le lieu du tableau, le recueil de ces dépôts. La représentation de peinture tente 
d’enlever au temps sa souveraine puissance de destruction en le conservant à sa surface, à elle, et dans son 
épaisseur, invisible : les traces du temps ou les restes d’un travail avec lesquels un tout accompli se compose. Le 
temps, suppôt (invisible) du visible (l’œuvre). Ainsi la représentation ensevelit-elle ou essaye-t-elle d’ensevelir le 
temps dans le tombeau de l’œuvre. Ainsi tente-t-elle d’être le corps sensible du temps ou son épreuve, au point 
d’y laisser deviner les paradoxes et les apories de la constitution du moi dans le regard.» in op. cit., p. 282. 
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sentido tem que estar centrada na concretude dos traços, das marcas, físicas e químicas, das 

determinações e dos processos técnicos, conceptuais e estéticos que produziram e produzem a 

sua singularidade -, sem esse risco, dizíamos, a obra também não poderá vencer o tempo e 

ganhar uma virtual intemporalidade, a que toda a obra aspira. 

 Mas voltemos às naturezas mortas, sobretudo, as de tipo vanitas, que têm algumas 

especificidades em relação ao tempo. 

 

O tempo da vanitas 

 

 Qualquer representação pictórica desse tipo tem, por um lado, as mesmas 

características e determinações temporais que qualquer outra pintura, contudo, pelo seu tema 

específico e pelo modo como ele foi explorado esteticamente nas naturezas mortas, revela 

mais explicitamente paradoxos e aporias da representação pictórica do tempo. Desde logo, já 

o sabemos, as naturezas mortas de tipo vanitas tematizam simbolicamente o tempo: a sua 

passagem; a sua força inexorável e destruidora, que consome tudo na sua passagem; o tempo 

finito de cada um, tanto o do pintor como o de todo o espectador, que, mais tarde ou mais 

cedo, cessará; a medida do tempo, através dos seus relógios, clepsidras e ampulhetas, tentativa 

vã de controlar e possuir o tempo; e até a própria representação pictórica, derradeiro artifício 

para vencer o tempo, em vão. O tema da vanitas transportava aliás, desde a sua génese 

literária qohelética, o essencial dessas reflexões sobre o tempo, a transitoriedade e a finitude. 

Mas as naturezas mortas desse tipo - também já o constatámos - não se limitam a traduzir 

iconicamente a tradição literária ou emblemática719. Elas alegorizam a mensagem da vanitas 

de um modo propriamente pictórico, mas vão mais longe, trabalhando, pelos seus 

procedimentos estéticos e suas virtudes expressivas, numa complexa reflexão sobre a própria 

representação e sobre os seus limites, que implica o próprio espectador. 

 Há muitos factores que para isso contribuem. O seu poder de atracção tem a ver, tal 

como vimos para o trompe-l’œil, com as suas condições de visibilidade – e pensamos 

evidentemente nas condições originais, ou seja, no facto de se tratar de quadros para decorar 

um lugar privado e não para uma exposição pública num museu - e o tipo de objectos 

representados. As naturezas mortas de tipo vanitas surgem em espaços de familiaridade, ou 

mesmo de intimidade, apresentando um prolongamento virtual, em trompe-l’œil, do seu 

quotidiano. Os objectos simples e inanimados, sobre uma mesa, não são uma visão estranha 

                                                
719 Remetemos aqui para o que já considerámos na secção 1 deste capítulo. 
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nesses espaços interiores e privados e, pela sua restituição, nessa perspectiva adiantada do 

truque ilusionista, penetram, ainda com maior eficácia, no “espaço de visibilidade” do 

contemplador. Porém, há um objecto entre todos, o crânio – considerando aqui a vanitas 

ropográfica em sentido estrito –, que seria, talvez na época, relativamente familiar na 

decoração do espaço privado ou, pelo menos, de um estúdio, de uma biblioteca, de um 

laboratório doméstico, mas que, pela crueza da sua exposição descarnada e pelo nojo 

traumático que subconscientemente suscita, suspende o espectador das suas preocupações 

quotidianas e sidera o seu olhar na superfície da tela. Essa suspensão retira, desde logo, o 

contemplador de um presente quotidiano e preocupado, para focar a atenção, inclinar o 

pensamento, distender a alma para a consideração de um outro tempo, um presente estético – 

o da contemplação da imagem pictórica. Esta imagem, porém, pelo magnetismo simbólico da 

caveira, pelo negrume abissal das suas órbitas vazias, envolve o espectador na especulação da 

sua morte futura e no seu nada iminente. Pois todas as coisas desde o princípio dos tempos – 

se assumirmos uma noção judaico-cristã de início temporal com a Criação, mas não sendo de 

descurar a função do tempo cíclico720 para o qual remete o discurso qohelético e o movimento 

de repetição da enunciação e manifestação iconográfica da própria vanitas -, todas as coisas 

criadas cessaram de existir, dando o lugar a outras que por sua vez também viram o seu tempo 

acabar.  

 A representação pictórica da vanitas convoca assim a natureza múltipla do tempo, 

remetendo para as várias camadas temporais que o tempo psicológico, a imaginação e a 

memória recompõem721, a partir da experiência vital de cada observador. Nesse sentido, não é 

apenas simbólica ou alegórica a representação do tempo, mas dialógica, promovida pelo 

dispositivo catóptrico da natureza morta com caveira, imagem especular, ainda que 

                                                
720 Diz Qohelet : «Para tudo há um momento e um tempo para cada coisa que se deseja debaixo do céu: / tempo 
para nascer e tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou, / tempo para matar e 
tempo para curar, tempo para destruir e tempo para edificar, / tempo para chorar e tempo para rir, tempo para se 
lamentar e tempo para dançar, / tempo para atirar pedras e tempo para as juntar, tempo para abraçar e tempo para 
evitar o abraço, / tempo para procurar e tempo para perder, tempo para guardar e tempo para atirar fora, / tempo 
para rasgar e tempo para coser, tempo para calar e tempo para falar, / tempo para amar e tempo para odiar, tempo 
para guerra e tempo para paz.», in Ecl. 3:1-8. 
721 Marie-Claude Lambotte, num texto escrito para o catálogo da exposição sobre as Vaidades no Museu de 
Caen, falou em três tempos reordenados, o da suspensão, o da antecipação e da retroacção: «Ces trois temps 
ordonnés de la Vanité: la suspension, l’anticipation et la rétroaction, entraînent donc une série de mouvements 
conrtariés qui, pour aller trop loin dans l’avenir, font reapparaître le passé jusqu’à ce que celui-co rejoigne la 
figure de la Mort dans l’achèvement du processus. Et si entre autres motifs par exemple, le verre à demi vide 
symbolise la position actuelle du sujet dans la course du temps, le crâne symbolisera la fin dernière et les 
richesses (pièces de monnaie, bijoux…), la vie déjà écoulée. C’est donc à un ordre du Temps que le spectateur se 
trouve confronté, ordre provoqué par l’effet de césure auquel le rive la Vanité dans la fixité de sa composition, 
et celle-ci, autre paradoxe, menace constamment de se défaire, comme l’indique souvent l’entassement diagonal 
des objets don’t l’équilibre apparemment instable s’accorde au vide que désigne un coin de table découvert.», 
em “La destinée en miroirˮ in Tapié, A. (Ed.), Les Vanités dans la peinture au XVIIe siècle, op. cit., p. 31. 
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anamorfótica, oferecida à consideração mimética de todo aquele que nela se deter para a 

admirar e, no fundo, nela se surpreender mirando-se. Cada vanitas pode, assim, ser 

potencialmente vista como um auto-retrato invertido, não porque espelhe os traços individuais 

e singulares de cada eventual espectador, mas porque o faz mergulhar na universal indiferença 

da condição finita e mortal, de um tempo comum. 

 Mas há, então, ainda um último movimento reflexivo na representação da vanitas, isto 

é, a sua auto-representação. Em muitas representações torna-se evidente este movimento 

reflexivo pela inclusão figurativa de utensílios referentes à arte de pintar, pincéis, paletas, ou a 

inserção de espelhos e outras superfícies reflectoras, nas quais podemos ver o pintor pintando 

reflectido, como no quadro de Claesz que referimos na secção 4 do Capítulo III ou num 

quadro de Luttichuys722, com um espelho côncavo, colocado por detrás da caveira, que 

reflecte o cavalete sobre o qual o pintor produz esse quadro que o espectador está a 

contemplar. E mais evidente ainda se torna nas representações de representações em trompe-

l’oeil de Gijsbrechts, como vimos na secção anterior. Ora, esses dispositivos estéticos incluem 

a pintura, como arte da representação, na sentença desmoralizante da vanitas, mas também 

essa mesma representação pictórica que o espectador tem diante de si. Então, se tudo passa, se 

tudo decai, e por isso, se tudo é vão e ilusório, nada é mais ilusório e vão do que essa imitação 

de linhas e cores sobre essa superfície material que o espectador contempla e que se há-de 

corromper e, finalmente, desaparecer, tal como ele - embora possa sobreviver-lhe. Ars longa, 

vita brevis, mas, longa ou breve, sempre finita e sujeita a ser absorvida pelo turbilhão negro e 

destruidor de Chronos.  

Apesar disso, naquele tempo comum de que o espectador participa, nesse momento de 

suspensão do quotidiano, ao contemplar a natureza morta em que ele próprio é implicado, o 

movimento da reflexão é infindável e a duração desse momento parece abrir-se num profundo 

abismo temporal entre a sua existência ínfima e insignificante e a desmesurada duração de 

todo o universo. Esse tempo não está, porém, já representado na tela, na medida em que ele é 

irrepresentável. É, antes, um mecanismo reflexivo da imaginação e da consciência do 

contemplador que se depara com os seus limites e fica suspenso na experiência - fantasmática 

- paradoxal da sua inexistência e da sua impensabilidade. 

É precisamente sobre a difícil expressão dessa reflexividade e paradoxo, nesse texto 

impossível que são as Pensées de Pascal, que se ocupará o último capítulo. 

 

                                                
722 Cf. a Vanitas de Luttichuys, exposta em Londres, Traffalgar Galleries, reproduzida em Stoichita, V., 
L’Instauration du Tableau, op. cit., p. 263. 
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Capítulo V – Reflexividade e paradoxo nas Pensées de Pascal 

 

 
“§ 534. La vanité est si ancrée dans le cœur de l'homme  

qu'un soldat, un goujat, un cuisinier, un crocheteur se vante 
 et veut avoir ses admirateurs et les philosophes mêmes en veulent,  

et ceux qui écrivent contre veulent avoir la gloire d'avoir bien écrit,  
et ceux qui les lisent veulent avoir la gloire de les avoir lus,  

et moi qui écris ceci ai peut-être cette envie,  
et peut-être que ceux qui le liront…” 

(Pascal, Pensées) 
 

 

 A prosa de Blaise Pascal foi, desde muito cedo, louvada pelas suas qualidades 

literárias, tornando-se mais do que num dos clássicos da literatura francesa do século XVII, 

num dos que, na verdade, terá contribuído para criar o cânone francês clássico. Não pode 

negar-se, porém, que Pascal tenha sido menos um homem do barroco, dividido entre a clara 

luz da razão moderna e o fundo escuro das paixões da alma - e do corpo -, como comprova 

aliás a violência abrupta com que expõe estes contrastes na sua escrita de expressão 

apotegmática, mas com um rigor geométrico implacável. A forma com que se exprimiu nunca 

foi inocente, antes pelo contrário, o discurso, como condição e como limite, ocupou muitas 

vezes as suas próprias reflexões, nomeadamente, nos textos de que nos ocuparemos neste 

capítulo. A sua inclusão na Filosofia é menos óbvia, não obstante o facto de serem muito 

abundantes os estudos sobre um Pascal filósofo ou sobre a filosofia de Pascal, descurando, 

por vezes, a consideração de que a sua relação com a filosofia foi sempre bastante 

problemática e de, ele próprio, nunca se ter assumido como um entre os filósofos723.  

Apesar de ter sido um leitor atento de Epicteto, Montaigne e Descartes, representantes 

na sua biblioteca das correntes de pensamento que mais o influenciaram, o estoicismo, o 

cepticismo e o racionalismo – sem esquecermos a importância da obra de Santo Agostinho, na 

interpretação que dela deu o movimento jansenista, onde, a partir de certa altura da sua vida, 

Pascal se viu mergulhado, sabendo, no entanto, que aqui a influência foi talvez mais teológica 

do que filosófica724 – Pascal foi um crítico severo das doutrinas daqueles filósofos e da sua 

incapacidade para responder às mais essenciais e urgentes questões da existência humana. 

                                                
723 A obra de Vincent Carraud, Pascal et la Philosophie, op. cit., é, neste aspecto, uma referência incontornável.  
724 Veja-se, contudo, para temperar esta afirmação, a obra de referência sobre a influência do pensamento de 
Santo Agostinho na vida e na obra de Blaise Pascal, Philippe Sellier, Pascal et Saint Augustin, op. cit. Para além 
disso, deve ter-se em conta que vários autores e várias correntes sofreram e reivindicaram - como é evidente, os 
jansenistas assumiam mesmo essa intenção de recuperar o pensamento de Santo Agostinho, como prova, desde 
logo, o nome do Augustinus do bispo de Ypres - a importante influência do bispo de Hipona. Mesmo um autor 
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Secção 1.  

O discurso fragmentado e os limites da linguagem 

 

Os «papéis de um morto» 

 

 Depois da sua conversão religiosa, sobretudo depois da experiência mística de 23 de 

Novembro de 1654725 que o levou a escrever o célebre Mémorial726, Pascal volta-se 

definitivamente para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob, “não o dos filósofos nem dos 

homens de ciência”727 e projecta escrever uma Apologia da Religião Cristã. Homem de saúde 

frágil, Blaise Pascal morre a 19 de Agosto de 1662, aos 39 anos, e deixa inacabado esse 

projecto de Apologia, que muitos conheciam através de uma conferência que fizera em Port-

Royal-des-Champs, durante o mês de Maio ou Junho de 1658728, onde terá apresentado os 

seus traços e os argumentos principais. Logo depois da sua morte, foram encontrados nos 

aposentos do pensador vários maços de papéis ligados por um fio, as famosas “liasses” que 

constituiriam apontamentos e esboços preparatórios para o tal projecto apologético e que 

foram imediatamente copiadas por membros da família e amigos, de modo a poderem estudá-

las e a preparar a sua publicação póstuma. Foram feitas duas cópias, ligeiramente diferentes, 

(os manuscritos Ms 9203 e Ms 12449, conservados na Biblioteca Nacional de França729) que 

serviram mais tarde para estabelecer as edições científicas e críticas, já no século XX, de 
                                                                                                                                                   
como Descartes, apesar da sua atitude anti-escolástica, não foi imune à sua influência, nem os restantes 
cartesianos. O estudo de Henri Gouhier, Cartésianisme et Augustinisme au XVIIe Siècle, «Vrin-Reprise», 
Librairie Philosophique J. Vrin, 1978 é, quanto a esse aspecto, uma referência. 
725 Na verdade, Pascal teria tido duas «conversões»: uma, em 1646, quando, após uma dolorosa queda no gelo de 
seu pai, Étienne Pascal, toda a família se «converte» à religião de Saint-Cyran, e outra, em 1654, no momento da 
sua «noite de fogo». Cf. Gouhier, Henri, Blaise Pascal: Conversion et Apologétique, Bibliothèque d’Histoire de 
la Philosophie vol. 71, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1986, p. 11 ; e também a cronologia sumária feita 
por Michel Le Guern na sua edição (doravante referida por LG) das Pensées, (Edição de Michel Le Guern) 
Folio-Classique, Éditions Gallimard, Paris, 1977, pp. 34-35. 
726 Um texto que copiou para um pergaminho e que cosia no forro dos casacos que vestiu até à hora da sua morte 
e que apenas foi descoberto após o seu falecimento. O texto do Mémorial foi incluído nas Pensées e na edição de 
Michel Le Guern trata-se do § 711. Cf. Pascal, Œuvres complètes, op. cit., Tomo II, pp. 851-2; na ed. Le Guern, 
na colecção Folio-Classique, op. cit., pp. 454-5. 
727 O Mémorial começa, precisamente, com a invocação: «DIEU d'Abraham, DIEU d'Isaac, DIEU de Jacob » 
non des philosophes et des savants. Cf. Idem, ibidem, p. 851. 
728 Essa é a opinião de Jean Mesnard, mas por exemplo Louis Lafuma considera que tal conferência terá sido 
apresentada apenas em Outubro ou Novembro desse mesmo ano. Cf. n. 5 ao fragmento 139 de Pascal, Œuvres 
Complètes, op. cit., T. II, p. 1371. Também Philippe Sellier indica Junho de 1658 como data provável da 
conferência. Cf. Pascal, Blaise, Pensées, Edição apresentada, estabelecida e anotada por Philippe Sellier, Les 
Classiques AGORA, Pocket, Paris, 2003, p. 25. 
729 A 1ª cópia provém da biblioteca de Saint-Germain-des-Prés, onde se havia juntado, em 1731, aos fragmentos 
autógrafos depositados vinte anos antes por Louis Périer; a 2ª cópia é a peça mais importante de uma recolha 
oferecida à biblioteca do Rei em 1779. Cf. as notas do editor (Michel Le Guern) em Pascal, Œuvres Complètes, 
op. cit., Tomo II, p. 1300. 
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Brunschvicg, Lafuma (1ª cópia), Sellier (2ª cópia) e Le Guern (1ª). Para além das cópias 

foram recolhidos por Louis Périer, em 1710-11, alguns fragmentos autógrafos de Pascal e 

colados em largas folhas de papel que constituem o Ms 9202 (designado por Recolha 

Original730), os quais serviram aos futuros editores para tornar ainda mais «objectivo» o 

trabalho de exegese731. Devido ao estado fragmentário em que se encontravam aqueles papéis 

de Pascal, os seus primeiros editores de Port-Royal, em 1670, decidiram chamar a essa 

publicação Pensées de M. Pascal sur la Réligion et sur quelques autres sujets, qui ont esté 

trouvées après sa mort parmy ses papiers 732.  

No estado em que foram encontrados, alguns dos fragmentos estavam relativamente 

desordenados, apenas ligados por um determinado tópico comum, como «Vaidade», 

«Grandeza» ou «Miséria do Homem», mas sem uma sequência discursiva ou articulação 

argumentativa entre cada fragmento, outros estavam completamente perdidos no meio de 

inúmeros papéis sem qualquer ligação aparente. Alguns tinham uma dimensão considerável, 

onde podia distinguir-se uma argumentação, por exemplo, o fragmento «Disproportion de 

l’Homme» (§185 na edição Le Guern), efectivamente o mais longo de todos os fragmentos, 

enquanto outros, bastante lacónicos, eram demasiado obscuros ou enigmáticos para fazerem 

qualquer sentido de forma isolada, seja, por exemplo, este que diz simplesmente: “Ele tem 

quatro lacaios.”733 (§17 LG). A primeira tentação dos editores foi interpretá-los e esclarecê-

los ou completá-los, mas, como confessa Étienne Périer, sobrinho de Pascal e autor do 

Prefácio à edição de Port-Royal, era “quase impossível (…) entrar perfeitamente no 

pensamento e no propósito de um autor, sobretudo de um autor morto, e (…) não se estaria a 

dar a obra do Senhor Pascal, mas uma obra completamente diferente”734, se se quisesse 

                                                
730 A Recolha Original que possui o título inscrito no seu verso Original des Pensées de Pascal 1711 é 
constituída por três certificados de autenticidade assinados por Louis Périer, a 25 de Setembro de 1711, pelo 
papel original do já referido Mémorial e a sua cópia figurada do pergaminho original e por 492 páginas de 45 cm 
por 21 cm com os fragmentos colados, estando nas últimas quatro páginas da recolha outras peças que foram 
adicionadas em 1864. Cf. Pascal, Oeuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 1304. 
731 Ver a nota editorial de Michel Le Guern em Pascal, Pensées (Folio-classique), op. cit., pp. 21 e ss.; e 
confrontar com a introdução de Philippe Sellier da sua edição das Pensées, op.cit., pp. 5 e ss. 
732 Cf. Pascal, B. Les Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets…, Guillaume Desprez, 
Paris, 1670. 
733 Na edição LG (Folio-Classique), p. 71; na ed. da Pléiade das Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 547: 
«§17 Il a quatre laquais.» Na edição de Port-Royal, os editores adicionaram o seguinte comentário: «Que l’on a 
bien fait de distinguer les hommes par l’exterieur plûtost que par les qualitez interieures! Qui passera de nous 
deux? Qui cedera la place à l’autre? Le moins habile ? Mais je suis aussi habile que luy. Il faudra se battre sur 
cela. Il a quatre laquais, & je n’en ay qu’un. Cela est visible ; il n’y a qu’à compter : c’est à moy à ceder ; & je 
suis un sot si je le conteste. Nous voilà en paix par ce moyen, ce qui est le plus grand des biens.», cf. Pascal, Les 
Pensées de M. Pascal sur la réligion et sur quelques autres sujets…, op. cit., p. 289. 
734 A edição LG reproduz o prefácio da edição de Port-Royal: «… Mais enfin l'on s'est résolu de la rejeter aussi 
bien que la première, parce que l'on a considéré qu'il était presque impossible de bien entrer dans la pensée et 
dans le dessein d'un auteur, et surtout d'un auteur mort, et que ce n'eût pas été donner l'ouvrage de Monsieur 
Pascal, mais un ouvrage tout différent. (p. 53)» 
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reescrevê-la. Nessa primeira edição, os jansenistas, interessados na revelação pública de uma 

obra apologética há muito esperada, escrita não por um teólogo ou por um clérigo, mas por 

um homem de ciência, cujo rigor lógico tinha provas dadas e cuja devoção pela fé em Cristo 

era digna de imitação, optaram então por publicar somente os «pensamentos» mais claros e 

mais acabados, mas sem nada alterar ou acrescentar, salvo para os ligar entre si ou deslocando 

um fragmento de um lugar para outro, de modo a proporcionar uma ordem inteligível. Esta 

hesitação entre o respeito quase religioso pelo texto original - o qual foi imediatamente 

copiado com o propósito, por um lado, de o preservar, por outro, de o tornar mais legível – e a 

necessidade de construir um livro a partir de fragmentos condicionou todas as suas edições 

futuras, mas também a sua leitura. Do modo como se oferece ao leitor, o texto das Pensées 

parece convocar sempre uma certa forma de reconstrução semântica e contextual, que vai para 

além da produção de sentido que toda a obra escrita já necessariamente suscita. E não 

obstante muitos fragmentos serem auto-suficientes, no sentido em que, por si só, conseguem 

produzir uma impressão ou efeito de compreensão no leitor, ao estilo eficaz e pregnante de 

um aforismo, não pode esquecer-se que todos eles participam de um projecto de obra 

completa, acidentalmente inacabada, como aliás nos dão a ver as circunstâncias fácticas em 

que o texto foi encontrado e o contexto biográfico do autor. Deparamo-nos, então, com esta 

estranha condição: termos apenas acesso ao processo de produção de um livro que nunca 

chegou a existir, nem nunca existirá, a não ser pelo esforço exegético e filológico de 

construção dos seus editores, cujo resultado final é esperado, apenas, como uma promessa que 

nunca se poderá cumprir.  

Contudo, em defesa destas tentativas de (re)construção do texto da Apologia, pesa, 

para além das notas preparatórias para a já referida conferência de Port-Royal em que 

apresenta os seus principais argumentos, o facto de se terem encontrado, entre os manuscritos 

originais, fragmentos, alguns incluídos pelo próprio Pascal num dossier, precisamente, 

denominado «Ordre» - o que denota uma preocupação confessada com a ordem do seu 

discurso, ou seja, a melhor forma de chegar ao seu interlocutor -, com algumas indicações 

muito gerais e por vezes crípticas sobre a ordem pretendida para o seu projecto. Entre eles 

costuma citar-se o fragmento 4 (LG), que desde logo prevê a divisão do plano em duas partes: 

 

“1º parte: Miséria do homem sem Deus. 

2ª parte: Felicidade do homem com Deus. 

de outra maneira 

 1ª parte: Que a natureza está corrompida, pela própria natureza. 
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 2ª parte: Que há um Reparador, pelas Escrituras.”735 

 
Assim, num primeiro momento da sua estratégia apologética, Pascal dirigir-se-ia ao seu 

destinatário, o leitor – o homem honesto (l’honnête-homme), apenas crente na razão natural e 

afastado das questões de Deus, diga-se nesta formulação geral: o libertino –, para descrever 

objectivamente o seu estado, a sua condição humana e natural, usando unicamente 

argumentos racionais mas que o fizessem reflectir: sobre si mesmo, sobre o seu estado 

miserável e corrompido na ausência de Deus e sobre a insuficiência da razão para lhe trazer 

consolo nesse estado. Num segundo momento, Pascal mostraria, pela referência às Escrituras, 

que só a religião cristã consegue resgatar o homem desse estado de corrupção e devolver-lhe a 

felicidade perdida. E esta grande linha orientadora costuma dar uma perspectiva interpretativa 

sobre a ordem da Apologia. Outros fragmentos ainda (§§ 2, 3, 5 e 9 LG) prevêem o começo 

da obra com uma sequência de cartas ou diálogos, por exemplo, retomada na edição Sellier 

(«estabelecida segundo a ordem ‘pascaliana’»): a «Carta que leva a procurar Deus» (§398 

LG), a «Carta para levantar os obstáculos» (§397 LG)736 ou «Discurso da Máquina» também 

conhecido como a «Aposta» de Pascal, ainda uma «Carta para mostrar que a religião não é 

em nada contrária à razão» e uma «Carta sobre a utilidade das provas», as quais não se 

encontram dessa forma entre os fragmentos737. Especula-se, por isso, se a forma prevista para 

toda a obra não teria um carácter epistolar, como acontecera com a sua série de cartas, as 

Provinciais, escritas sob o pseudónimo Louis de Montalte, que haviam servido nas polémicas 

entre jesuítas e jansenistas, para defender estes últimos738.  

Porém, nem todos os autores que estudaram as Pensées concordaram com essa 

abordagem «construtivista» da obra, que pretende encontrar uma verdadeira ordem dos 

«pensamentos», salientando, pelo contrário, o seu estado fragmentário enquanto condição 

absoluta da leitura do texto pascaliano, e não esperando encontrar essa ordem dos fragmentos, 

                                                
735 Cf. op. cit.: «§ 4  1ère partie. Misère de l’homme sans Dieu. / 2e partie. Félicité de l’homme avec Dieu. / 
autrement / 1ère part. Que la nature est corrompue, par la nature même. / 2e partie. Qu’il y a un Réparateur, par 
l’Écriture. (p.68)» ; na ed. das Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 544. 
736 Cf. na ed. Sellier, op. cit., pp. 67 e ss.; na ed. LG, op. cit., pp. 247-261 ; e nas Œuvres Complètes, op. cit., 
Tomo II, p. 676-687. 
737 Cf. na ed. Sellier, op. cit., n. 1 da p. 65. 
738 Com efeito, essa série de 18 cartas – os fragmentos de uma 19ª carta teriam aparecido mais tarde –, escritas e 
publicadas entre Janeiro de 1656 e Maio de 1657, terá começado por um convite de Antoine Arnauld que se vira 
envolvido numa polémica religiosa onde os jansenistas eram acusados de heresia e onde uma carta sua estava 
prestes a ser condenada pela faculdade de teologia da Sorbonne. Cf. Pascal, Œuvres complètes, op. cit., Tomo I, 
pp. 579-816, para o texto das Provinciales, e pp. 1118 e ss, para as notas sobre as circunstâncias da polémica e 
da redacção das cartas por Pascal. 
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a qual condenaria a obra a um fechamento hermenêutico artificial739 e realizaria um empresa 

propriamente «anti-pascaliana», como dizia Lucien Goldmann740 (p. 220).   

 

Reflexões sobre a linguagem e o pensamento 

 

 Com efeito, é legítimo especular sobre o inacabamento e desordem congénitas do 

texto das Pensées, a partir das reflexões que o próprio autor faz sobre os limites da linguagem 

e do discurso humanos. No frag. 472 LG, Pascal diz: 

 

“Prin. 

Escreverei aqui os meus pensamentos sem ordem e não talvez numa confusão sem 

propósito. Esta é a verdadeira ordem, a qual marcará sempre o meu objecto pela 

própria desordem. 

Eu prestaria honras excessivas ao meu assunto se o tratasse com ordem, visto que 

quero mostrar que ele é disso incapaz”741. 

 
Se soubermos que este fragmento diz respeito a notas tomadas durante a leitura da Carta-

Prefácio aos Princípios da Filosofia de Descartes, como nos informa o trabalho de exegese 

feito por Michel Le Guern742, compreenderemos que esta consideração acerca da ordem do 

discurso, vai para além de uma simples crítica da linguagem. Ele quer de facto distanciar-se 

do método de investigação e de exposição da «nova filosofia», mas não porque ele a rejeite 

                                                
739 Num artigo escrito em 1977, “«Pascal»: du texte au livre”, e publicado postumamente na recolha de textos 
escritos sobre Pascal et Port-Royal, ed. Alain Cantillon, Collège International de Philosophie, Presses 
Universitaires de France, 1997, Louis Marin diz : «Les Pensées sont un texte déconstruit, en puissance de 
‘délit’, qui provoquent le lecteur à la construction sans cependant l’autoriser à refermer, à clôturer le texte : 
celui-ci constitue une sorte de transgression du livre ou du volume et incite à sa propre découverte comme une 
collection d’éléments signifiants à la fois en position de renvoi et en état de dispersion les uns par rapport aux 
autres, mais qui trouvent cependant dans cet éclatement l’occasion de leur sens. (p. 12)». 
740 «Chercher le ‘vrai’ plan des Pensées nous paraît ainsi une entreprise antipascalienne par excellence, une 
entreprise qui va à l’encontre de la cohérence du texte, et méconnaît implicitement ce qui constitue aussi bien 
son contenu intellectuel que l’essence de sa valeur littéraire.», cf. Lucien Goldmann, Le Dieu Caché – Étude 
sur la vision tragique dans les Pensées de Pascal et dans le Thêatre de Racine, Collection Tel, Éditions 
Gallimard, Paris, 1959, p. 220. 
741 Cf, op. cit.: «§ 472  Prin. J’écrirai ici mes pensées sans ordre et non pas peut-être dans une confusion sans 
dessein. C’est le véritable ordre et qui marquera toujours mon objet par le désordre même. / Je ferai trop 
d’honneur à mon sujet si je le traitais avec ordre puisque je veux montrer qu’il en est incapable.» (p.335); nas 
Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 748. 
742 Cf. op. cit., n.1 para o § 472 na p. 628, onde Le Guern nos diz que «Prin.», no início do parágrafo é a 
abreviatura para os Principes de la Philosophie, ao contrário de outros editores que o substituem com «Pyrrh», 
como abreviatura para «Pyrrhonisme», transformando este parágrafo numa crítica ao cepticismo dos libertinos. 
Ver também as notas de Le Guern na edição da Pléiade das Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 1489. 



295 
 

completamente743, a sua crítica implícita e o desejado distanciamento em relação à filosofia 

cartesiana derivam antes do facto de os princípios e os métodos dessa filosofia serem 

insuficientes nas matérias que mais importam e para as quais ele quer apelar com a sua 

Apologia, as que dizem respeito à existência humana e à sua relação com Deus. A estas 

matérias não convém um método absolutamente racional e discursivo, pois elas escapam a 

esse tipo de compreensão. Será antes a «ordem do coração», da caridade e da fé, a que mais 

convém a estes assuntos744 e já não a da razão e da linguagem que padecem de limitações 

insuperáveis. O que torna ainda mais significativa esta “recusa da ordem” é o facto de ele 

mesmo ter tido uma grande preocupação com as questões da ordem e do método no discurso 

filosófico e científico, nomeadamente, quando a intenção é demonstrativa, num escrito da 

mesma época, sob o modelo da matemática, o De L’Esprit Géométrique. Aliás, o tratamento 

que Pascal fez da questão do método e da ordem no discurso demonstrativo acabou por ser 

mesmo recuperado pela Lógica de Port-Royal que, na sua Quarta Parte, acolheu quase ipsis 

verbis, designadamente, no capítulo III e no capítulo XI745. Na segunda parte desse texto, 

dedicado à arte de persuadir, Pascal estabeleceu diferenças importantes entre o que é 

necessário para fazer prova de verdades demonstráveis, as únicas a que o entendimento tem 

acesso e aquilo que é necessário para persuadir alguém de verdades que apenas se podem 

sentir746. Nas Pensées, ele retomou essa distinção no fragmento que trata das diferenças entre 

o espírito de geometria e o espírito de finura ou subtileza. 

                                                
743 Apesar da sua relação problemática com a Filosofia e de, em muitos aspectos, rejeitar o cartesianismo 
militante, desde logo o do seu amigo Antoine Arnauld, Blaise Pascal não deixa de ser, à sua maneira, ainda um 
cartesiano, mesmo que bastante heterodoxo e em conflito consigo mesmo. Vincent Carraud, neste sentido, 
afirma : «Point n’est besoin de revenir sur les commencements cartésiens, ni sur la présence précise et 
récurrente de Descartes […] Et pour injuste qu’il puisse être, Pascal est le meilleur lecteur de Descartes. Car 
c’est du cartésianisme même de Pascal – encore une fois, textuel, rigoureux, et précis – que naît son 
anticartésianisme.», in Pascal: Des Connaissances Naturelles à l’Étude  de l’Homme, Histoire de la Philosophie 
- Âge Classique, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 2007, p. 61. 
744 No §280 LG, Pascal refere-se a essa ordem : «L'ordre. Contre l'objection que l'Écriture n'a pas d'ordre. / Le 
cœur a son ordre, l'esprit a le sien qui est par principe et démonstration. Le cœur en a un autre. On ne prouve 
pas qu'on doit être aimé en exposant d'ordre les causes de l'amour; cela serait ridicule. J.-C., saint Paul ont 
l'ordre de la charité, non de l'esprit, car ils voulaient rabaisser, non instruire. Saint Augustin de même. Cet 
ordre consiste principalement à la digression sur chaque point qui a rapport à la fin, pour la montrer toujours.». 
Cf. na ed. LG p. 204 ; nas Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, pp. 646-647. 
745 Cf. em particular, por um lado, Arnauld & Nicole, La Logique, op. cit, pp. 306-308 e p. 334 e, por outro, 
Pascal, Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, pp. 175-177. Ver também, infra, secção 3 deste capítulo. 
746 «… Personne n’ignore qu’il y a deux entrées par où les opinions sont reçues dans l’âme, qui sont ses deux 
principales puissances, l’entendement et la volonté. La plus naturelle est celle de l’entendement, car on ne 
devrait jamais consentir qu’aux vérités démontrées ; mais la plus ordinaire, quoique contre la nature, est celle 
de la volonté. Car tout ce qu’il y a d’hommes sont presque toujours emportés à croire non pas par la preuve, 
mais par l’agrément. / Cette voie est basse, indigne et étrangère : aussi tout le monde la désavoue. Chacun fait 
profession de ne croire et même de n’aimer que s’il sait le mériter. (…)», cf. Pascal, Œuvres Complètes, op. cit., 
Tomo II, pp. 171 e ss.  
A propósito deste ponto, dizia Émile Boutroux, numa obra dedicada à sua vida e obra: «Pascal ne se proposait 
pas de démontrer les vérités de la religion comme en démontre celles de la géométrie, d'une manière purement 
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“§ 466. (…) O que faz pois com que certos espíritos finos não sejam geómetras, é que 

eles não podem de todo virar-se para os princípios de geometria, mas o que faz com 

que os geómetras não sejam finos é que eles não são capazes de ver aquilo que está 

diante deles, e que estando habituados aos princípios exactos e gerais da geometria, e a 

raciocinar apenas depois de bem ver e manusear os seus princípios, eles perdem-se nas 

coisas de finura, onde os princípios não se deixam manusear facilmente. Mal os 

vemos, em vez de os vermos, sentimo-los; temos dificuldades infinitas para os fazer 

sentir àqueles que não são capazes de os sentir por si mesmos. São coisas de tal modo 

delicadas, e tão numerosas, que é preciso um sentido bem delicado e bem cristalino 

para os sentir e julgar de forma recta e justa, segundo esse sentimento, sem poder a 

maior parte das vezes demonstrá-lo pela ordem, como na geometria, porque não 

possuímos desse modo os princípios, e que seria uma coisa infinita empreender tal 

tarefa. É preciso ver a coisa de um só golpe, com um simples relance, e não através de 

progressos de raciocínio, pelo menos até certo grau. E assim é raro que os geómetras 

sejam finos, e que os finos sejam geómetras, porque os geómetras querem tratar 

geometricamente essas coisas finas e assim se tornam ridículos, querendo começar 

pelas definições e em seguida pelos princípios, o que não é o modo adequado de agir 

nesse tipo de raciocínio.”747 (sublinhado nosso) 

 

 Noutro fragmento, §654 LG, volta a reflectir sobre a ordem do discurso, mas agora 

advertindo sobretudo para a contingência linguística do sentido que é dependente da forma de 

                                                                                                                                                   
abstraite. Son intention était de ne rien dire où l'homme ne se trouvât intéressé, soit en sentant en lui-même tout 
ce qu'on lui faisait remarquer, soit en voyant clairement qu'il ne pouvait prendre un meilleur parti que celui 
qu'on lui proposait.», in Boutroux, E., Pascal, Les Grands Écrivains Français, Librairie Hachette, Paris, 1900, p. 
158. 
747 «§ 466. (…) Ce qui fait donc que certains esprits fins ne sont pas géomètres c'est qu'ils ne peuvent du tout se 
tourner vers les principes de géométrie, mais ce qui fait que des géomètres ne sont pas fins, c'est qu'ils ne voient 
pas ce qui est devant eux et qu'étant accoutumés aux principes nets et grossiers de géométrie et à ne raisonner 
qu'après avoir bien vu et manié leurs principes, ils se perdent dans les choses de finesse, où les principes ne se 
laissent pas ainsi manier. On les voit à peine, on les sent plutôt qu'on ne les voit, on a des peines infinies à les 
faire sentir à ceux qui ne les sentent pas d'eux-mêmes. Ce sont choses tellement délicates, et si nombreuses, qu'il 
faut un sens bien délicat et bien net pour les sentir et juger droit et juste, selon ce sentiment, sans pouvoir le plus 
souvent le démontrer par ordre comme en géométrie, parce qu'on n'en possède pas ainsi les principes, et que ce 
serait une chose infinie de l'entreprendre. Il faut tout d'un coup voir la chose, d'un seul regard et non pas par pr 
grès de raisonnement, au moins jusqu'à un certain degré. Et ainsi il est rare que les géomètres soient fins et que 
les fins soient géomètres, à cause que les géomètres veulent traiter géométriquement ces choses fines et se 
rendent ridicules, voulant commencer par les définitions et ensuite par les principes, ce qui n'est pas la manière 
d'agir en cette sorte de raisonnement.», nas Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 743 ; e nas Pensées, op. cit., 
p. 329. 
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disposição das frases e se pode degenerar com os abusos da retórica na contínua manipulação 

dos efeitos linguísticos. Diz ele: 

 

“As palavras diferentemente arrumadas produzem um sentido diferente. E os sentidos 

arrumados de forma diferente produzem diferentes efeitos. (…) [mais à frente] 

Um mesmo sentido muda segundo as palavras que o exprimem. [E] os sentidos 

recebem das palavras a sua dignidade em vez de lhas atribuir.”748 

 

Notar-se-á, no entanto, que a própria forma como Pascal se exprime denuncia um 

domínio magistral desses mesmos efeitos de linguagem, não obstante a subtileza e a 

sobriedade com que os produz. Não será, assim, talvez mera coincidência que, entre 1657 e 

1658, altura em que elaborava estas notas, ele tenha escrito o referido Sobre o Espírito 

Geométrico, onde uma das partes é dedicada à ordem de exposição do método demonstrativo 

– típico das matemáticas – e a outra dedicada à l’Art de Persuader – própria da retórica. A sua 

oposição à oratória barroca dos jesuítas e à pedantaria de algumas manifestações literárias 

mundanas – que ele terá conhecido de perto, pois foi frequentador dos salões mundanos de 

Paris entre 1648 e 1654 -, poderá ter suscitado este tipo de reflexões: «A eloquência é uma 

pintura do pensamento, e por isso aqueles que depois de pintarem acrescentam mais qualquer 

coisa fazem um quadro em vez de um retrato.»749 Portanto, ao mesmo tempo que fazia uma 

reflexão sobre a contingência da linguagem em geral, advertia o seu interlocutor mundano 

para a sua vã prosápia. 

Assim, ainda a propósito da relação estreita – mas fracturada - entre pensamento e 

linguagem (escrita), podemos, por exemplo, encontrar, no manuscrito autógrafo do fragmento 

(§473 LG), embora rasurada, a seguinte reflexão: 

 

                                                
748 Cf. Pensées, op. cit.: «Les mots diversement rangés font un divers sens. Et les sens diversement rangés font 
différents effets. / […] / Les sens. Un même sens change selon les paroles qui l’expriment. Les sens reçoivent des 
paroles leur dignité au lieu de la leur donner.» (pp. 399-400) ; e nas Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 
808. 
749 «§495. L'éloquence est une peinture de la pensée, et ainsi ceux qui après avoir peint ajoutent encore font un 
tableau au lieu d'un portrait.», cf. ed. LG, p. 346 ; nas Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 758. Uma crítica 
da retórica que ressoaria na Logique ou l’Art de Penser de Arnauld e Nicole que no 2º Discurso dizem: «L’esprit 
fournit assez de pensées, l’usage donne les expressions; & pour les figures & les ornements, on n’en a toûjours 
que trop. Ainsi tout consiste presque à s’éloigner de certaines mauvaises manieres d’écrire & de parler, & sur-
tout d’un stile artificiel & rhetoricien composé de pensées fausses & hyperboliques & de figures forcées, qui est 
le plus grand de tous les vices.», cf. Arnauld & Nicole, op. cit., p. 29. 
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“[Pensamento que escapou. Queria escrevê-lo. Em vez disso, escrevo que ele me 

<escapou>.]”750 

 

A escrita é evidentemente a condição de possibilidade para transmitir o seu pensamento a um 

virtual leitor, mas a escrita depende do corpo do homem – Pascal que escreve, mas também, 

por um efeito especular, todo aquele que o lê – o qual é contingente, falível e finito, não 

conseguindo acompanhar a velocidade e subtileza infinitas do espírito. Neste outro fragmento 

(§555 LG), confirma essa reflexão sobre a incapacidade de a escrita acompanhar o 

pensamento e de este ser efémero e volátil, tirando disso as consequências que o ajudam a 

compreender a sua condição de homem: 

 

“Ao escrever o meu pensamento, ele escapa-me por vezes; mas isso recorda-me a 

minha fraqueza que a toda a hora esqueço. O que me instrui tanto quanto o meu 

pensamento esquecido, pois não quero senão conhecer o meu nada.”751  

 

Vemos, por estes exemplos, indícios de que a reflexão sobre a linguagem e o discurso fazem 

não só parte do conteúdo das Pensées, na medida em que nelas o autor reflecte sobre a própria 

condição da exposição e disposição dos pensamentos, como contribuem para a sua estratégia 

apologética e retórica, pois ela prevê mostrar ao seu interlocutor – que por um efeito de 

catóptrica discursiva está na mesma situação que o autor (je752) – a sua inanidade existencial. 

Ou seja, explorando o poder de humilhação do amor-próprio que a consciência das suas 

próprias fraquezas contém, Pascal relembra ao seu leitor que deve fazer o mesmo «a toda a 

hora», de modo a recordar-se do seu estado miserável de criatura finita e limitada. Para além 

disso, a força semântica da volatilização e efemeridade do pensamento redobra a mensagem 

sobre a transitoriedade e inconstância da existência humana, de que ele se ocupa não só nas 

«liasses» dedicadas à Vaidade (Vanité) e à Miséria (Misère) do homem, mas também nas que 

                                                
750 Cf. Idem, ibidem: «[Pensée échapée. Je la voulais écrire. J’écris, au lieu, qu’elle m’est <échapée>.]» (p. 
337) ; nas Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 750. 
751 Cf. ibidem: «§ 555 En écrivant ma pensée, elle m’échape quelquefois ; mais cela me fait souvenir de ma 
faiblesse que j’oublie à toute heure, ce qui m’instruit autant que ma pensée oubliée, car je ne tiens qu’à 
connaître mon néant.» (p. 367) ; e nas Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 778. 
752 A questão controversa do ‘je’ nas Pensées é abordada por Emma Gilby: «the 'je' of the Pensées is always less 
important than the 'nous'. (...) the 'je' here, whatever category of speaker it represents, is always directed 
towards the needs of the 'nous' which signifies the community of readers to whom Pascal's work is addressed... 
In subordinating the 'je' in this way, Pascal is providing, even within continually changing perspectives, an 
important element of textual continuity in the Pensées. For by so doing, he subordinates his authority, his 
ownership of the text, and enables any one of his readers to identify with it.», cf. Gilby, Emma, "Reflexivity in 
the Pensées: Pascal's discourse on discourse" in French Studies, Vol. LV, nº3 (2001), pp. 315-326. 



299 
 

dedica ao Tédio (Ennui) e ao Divertimento (Divertissement) e, ainda, em numerosos 

fragmentos dispersos.  

 

Secção 2.  

A vaidade da razão e a verdade do homem 

 

A condição paradoxal do homem753 

 

 E, no entanto, o apologista não deixa de elogiar a todo o momento a natureza pensante 

do homem. Um dos mais famosos fragmentos (§186 LG) das Pensées, compara o homem a 

um «roseau pensant», ironizando nessa fórmula certamente a descoberta maior da filosofia 

cartesiana, a do sujeito como «res cogitans»: 

 

“O homem não é senão um caniço, o mais frágil da natureza, mas é um caniço 

pensante. O universo inteiro não precisa de se armar para o esmagar; um vapor, uma 

gota de água basta para o matar. Mas quando o universo o esmagasse, o homem seria 

sempre mais nobre do que aquilo que o mata, visto que o homem sabe que morre e, 

sobre essa vantagem que o universo tem sobre ele, nada sabe o universo. 

Toda a nossa dignidade consiste portanto no pensamento (…)  

Trabalhemos pois para pensar bem: eis o princípio de toda a moral.”754 

 

 Apesar de reflectir sobre a insuficiência do pensamento e do discurso, Pascal, precoce génio 

matemático e homem de ciência, não pode deixar de reconhecer que essa condição de ser 

pensante é a maior grandeza do homem. Nisso ele é um homem tão moderno como 

                                                
753 Sobre esta condição paradoxal do homem em Pascal, leiam-se as elucidativas páginas de Pierre Magnard, em 
Pascal, La Clé du Chiffre, La Table Ronde, Paris, 2007 [1º edição: 1991], pp. 192-201 : «Quand le cosmos se 
perd dans l’illimitation des horizons et l’incertitude des commencements, quand, entre le projet rationnel et le 
manquement de son but, l’histoire ne peut introduire que les atermoiements de trompeuses espérances et la 
politique que le compromis d’illusoires méditations, il n’est plus qu’un mot pour caractériser la condition faite à 
l’homme, celui de paradoxe. (p. 192)» 
Ver também Lucien Goldmann, Le Dieu Caché, op. cit., pp. 228-245. 
754 Cf. ibidem: «§ 186 H.3. L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature, mais c’est un roseau 
pensant. Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser ; une vapeur, une goutte d’eau suffit pour le 
tuer. Mais quand l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue puisqu’il sait qu’il 
meurt et l’avantage que l’univers a sur lui, l’univers n’en sait rien. / Toute notre dignité consiste donc en la 
pensée. […] Travaillons donc à bien penser : voilà le principe de la morale.» (p. 161); e nas Œuvres Complètes, 
op. cit., Tomo II, pp. 614-615. 
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Descartes755. “O homem foi visivelmente feito para pensar. Nisso reside toda a sua dignidade 

e todo o seu mérito”, diz no §527, repetindo aquilo que havia dito no §186 sobre o «caniço 

pensante», mas acrescentando o seu princípio moral: “todo o seu dever é o de pensar como 

deve ser. Ora a ordem do pensamento é começar por si, e pelo seu autor e pelo seu fim” – uma 

ordem que reflecte também a sua leitura das Meditações de Filosofia Primeira de Descartes e 

depois contrapõe – “Mas em que pensa o mundo? Nunca nisso, mas em dançar, em tocar 

alaúde, em cantar, em fazer versos, jogar aos anéis756 etc, em lutar entre si, em fazer-se rei, 

sem pensar no que significa ser rei ou ser homem.”757 Pensar no que é ser homem é parar, 

ficar em repouso, para meditar na sua condição efémera e mortal. Dois fragmentos depois, na 

edição Le Guern (§529), Pascal descreve o estado melancólico do homem que se descobre em 

repouso: 

 

 “Tédio. 

Nada é mais insuportável ao homem do que estar em pleno repouso, sem paixão, sem 

negócio, sem divertimento, sem aplicação. Ele sente então o seu nada, o seu abandono, 

a sua insuficiência, a sua dependência, a sua impotência, o seu vazio. Incontinente, ele 

fará sair do fundo da sua alma o tédio, a escuridão, a tristeza, o desgosto, a raiva, o 

desespero.”758  

 

A estratégia de Blaise Pascal consiste portanto em colocar o libertino – o seu 

interlocutor - sempre nesse ponto de vista oscilante que lhe permite ver a sua paradoxal 

posição ontológica, ao mesmo tempo, como a mais digna das criaturas (pelo pensamento), 

mas também sempre com a consciência da sua condição miserável de criatura corrompida. A 

oposição entre grandeur e misère, dignitas e miseria, que serve para fazer o retrato do 

                                                
755 Ver, por exemplo, op. cit.: «§ 638 Pensée fait la grandeur de l’homme.» (p. 391); nas Œuvres Complètes, op. 
cit., Tomo II, p. 801. 
756 «courir la bague» é a expressão de Pascal no original e é relativa a um jogo da época. 
757 Cf. ibidem : «§ 527 L’homme est visiblement fait pour penser. C’est toute sa dignité et tout son mérite ; et 
tout son devoir est de penser comme il faut. Or l’ordre de la pensée est de commencer par soi, et par son auteur 
et sa fin. / Or à quoi pense le monde ? Jamais à cela, mais à danser, à jouer du luth, à chanter, à faire des vers, 
à courir la bague, etc., à se battre, à se faire roi, sans penser à ce que c’est qu’être roi et qu’être homme.» (p. 
360) ; e nas Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 771. 
758 Cf. ibidem: «§ 529 Ennui. Rien n’est si insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos, sans 
passion, sans affaire, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son 
insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent il sortira du fond de son âme l’ennui, la 
noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir.» (p. 360); nas Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 
772. 
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homem-paradoxo nesta [1ª?] antropologia pascaliana759, incluída no projecto de Apologia, foi 

provavelmente inspirada pelo modelo apologético do De Vera Religione de Santo 

Agostinho760. E essa concepção da corrupção congénita do homem deriva, com certeza, das 

concepções augustinistas que dominaram o círculo jansenista de Port-Royal. Pelo que o 

dilema moral, com o qual a Apologia confronta esse honnête-homme de seiscentos761, deriva 

de uma outra oposição binária exclusiva entre a «Cidade de Deus», iluminada pela veritas, 

pela luz da verdade de Jesus Cristo, e a «Cidade dos Homens», governada pela vanitas e 

assombrada pela degradação moral do pecado e pela degradação ontológica da matéria. Para 

Pascal e para os jansenistas não há meio-termo – como existiria, segundo eles, na versão 

quase secular do cristianismo dos jesuítas, contra os quais escrevera as Provinciales –, o 

homem é absolutamente miserável sem Deus e apenas pode ser resgatado e consolado pela 

religião verdadeira. 

 

A vaidade da Filosofia e da Ciência 

 

Mas para fazer o libertino chegar a essa conclusão, o pensador auvernês não pode usar 

a teologia nem a interpretação das Escrituras, pelo menos num primeiro momento. Tem de 

dialogar com ele de igual para igual, com as suas próprias armas, isto é, com um discurso 

racional e cheio de bom senso. Ainda que a estratégia passe precisamente por mostrar a 

inépcia da razão e do discurso lógico para consolar da infelicidade o «homem honesto» 

quando, nesse momento introspectivo, ele se encontra, ele recai sobre si mesmo, e se descobre 

na sua solidão e no abandono de Deus, frágil como um «caniço pensante», situado entre dois 

                                                
759 É Vincent Carraud quem distingue duas antropologias nas Pensées de Pascal: uma primeira, seria a que 
Pascal herdou de Santo Agostinho e que expôs na sua Conferência de Port-Royal, já referida, e sobre a qual 
fundou o seu projecto de Apologia, isto é, uma antropologia que apresenta o homem na sua condição paradoxal 
(miseria vs. dignitas hominis); uma segunda, original, que ele desenvolve nos §§ relativos ao divertissement, 
seria uma «antropologia existencial», assente no «quatuor» da existência humana – glória, imaginação, 
justiça/força e divertimento. Ver, Carraud, V. Pascal et la Philosophie, op. cit., pp. 92 e ss e Carraud, V. Pascal: 
des connaissances naturelles…, op. cit., pp. 235-267. 
760 Cf. V. Carraud, Pascal: des connaissances naturelles…, op. cit., p. 65 e p. 236. 
761 Alguns exegetas personalizam mesmo este destinatário da Apologia na figura de Damien Mitton, modelo, 
eleito por Pascal, do libertino, o qual escreveu ele próprio umas Pensées sur l’honnêteté, conservadas nas 
Œuvres mêlées de outro libertino Saint-Évremond. Cf. Pensées, op. cit., n.1 de Le Guern sobre o §509 que o 
refere explicitamente, p. 635. 
Émile Boutroux identificava dois libertinos, o mesmo Mitton, mas também, o Chevalier de Méré: «Il eut tout 
d'abord en vue des personnes déterminées: ceux qu'on appelait les libertins, ces hommes du monde qui, au nom 
d'une science mal comprise et d'une demi-philosophie, faisaient parade d'incrédulité. Il voyait le modèle du 
libertinage dans deux hommes qu'il avait bien connus, dont il avait jadis apprécié l'esprit: Méré, qui prétendait, 
à l'égard de la religion, s'en tenir à l'honnêteté; Miton, qui, tout en apercevant que la nature est corrompue, 
croyait pouvoir demeurer dans l'indifférence et l'incuriosité.», in Boutroux, Pascal, op. cit., p. 158. 
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infinitos. Pascal precisa, então, de mostrar que nenhuma ciência, nenhuma filosofia, poderá 

cumprir o papel insubstituível da religião762. Para finalmente apelar à «ordem do coração». 

Conhecedor das novas descobertas da ciência moderna (às quais ele próprio deu 

importante contributo enquanto matemático e físico amador), argumenta no, já referido, §185, 

acerca da desproporção do homem perante a natureza e o universo, que elas permitiram passar 

a ver e a conhecer de um modo mais profundo e ambicioso – referimo-nos, aqui, aos novos 

saberes e aos instrumentos da visão que expandiram a capacidade perceptiva do homem em 

relação ao mundo (os telescópios e os microscópios) e às provas matemáticas sobre o infinito. 

Diz ele: 

 

“Que o homem contemple então a natureza inteira na sua alta e plena majestade, que 

ele afaste a sua vista dos objectos baixos que o rodeiam. Que ele observe essa 

brilhante luz posta como uma lâmpada eterna a iluminar o universo, que a terra lhe 

apareça como um ponto em comparação com a vasta órbita que este astro descreve, e 

que ele se espante do facto de esse mesmo astro ser apenas uma ponta delicada em 

relação àquela que esses astros que giram no firmamento abarcam. (…) Todo o mundo 

visível não é senão um traço imperceptível no amplo seio da natureza. [e um pouco 

mais à frente pergunta] 

O que é o homem no infinito? 

Mas para lhe apresentar um outro prodígio igualmente espantoso, que ele procure 

aquilo que conhece nas coisas mais ínfimas, que um ácaro lhe ofereça na pequenez do 

seu corpo partes incomparavelmente mais pequenas, membros com articulações, veias 

nos seus membros, sangue nas suas veias, humores nesse sangue, gotas nesses 

humores, vapores nessas gotas; que, dividindo ainda essas derradeiras coisas, ele 

esgote as suas forças nessas concepções e que o último objecto onde ele possa chegar 

seja agora o do nosso discurso. Ele pensará talvez que aí se encontra a extrema 

pequenez da natureza. 

Quero [porém] fazer-lhe ver dentro dela um novo abismo. Quero pintar-lhe não 

somente o universo visível, mas a imensidão que pode conceber-se acerca da natureza 

no recinto desse átomo diminuto. Que veja nele uma infinidade de universos do qual 

cada um tem o seu firmamento (…)” etc. 

 

                                                
762 Arriscamo-nos a dizer que, de certa forma, Pascal antecipa, em mais de um século, uma crítica dos limites da 
razão natural, não só aqui nas Pensées como no ‘opúsculo’ De l’Esprit Géométrique. 
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E continua numa descrição vertiginosa do infinitamente pequeno até finalmente se interrogar: 

 

“Pois enfim o que é um homem na natureza? Um nada em relação ao infinito, um todo 

em relação ao nada, um meio entre nada e tudo, infinitamente distante para 

compreender os extremos. O fim das coisas e os seus princípios estão para ele 

infinitamente escondidos num segredo impenetrável.”763 

 

O fragmento continua ainda durante algumas páginas764, mas esta longa citação terá servido, 

esperamos nós, para exemplificar a sua argumentação sobre a insignificância de cada um dos 

homens no universo e da sua incapacidade de compreender racionalmente todos os seus 

mistérios, sobretudo os que ultrapassam a sua escala natural.765 E a ciência ou a filosofia 

natural apesar dos seus prodígios não podem dar uma resposta definitiva às suas perguntas 

últimas. Não podem, por isso, consolar o homem que se descobre como criatura contingente e 

miserável, reduzida à sua finitude temporal e à sua incapacidade de compreender.  

Não se trata aqui, no entanto, de um cepticismo radical – o pirronismo - como era o de 

Montaigne, segundo a opinião que Pascal expôs na Audiência de Pascal com o Sr. de Sacy 

sobre Epicteto e Montaigne, o qual critica com veemência em muitos momentos do texto, mas 

sobretudo de expor a fragilidade da razão humana. Também não faz ele, ao contrário das 

                                                
763 Cf. op. cit.: «§185 H.9. Disproportion de l’homme. […] Que l’homme contemple donc la nature entière dans 
sa haute et pleine majesté, qu’il éloigne sa vue des objets bas qui l’environnent. Qu’il regarde cette éclatante 
lumière mise comme une lampe éternelle pour éclairer l’univers, que la terre lui paraisse comme un point au 
prix du vaste tour que cet astre décrit, et qu’il s’étonne de ce que ce vaste tour lui-même n’est qu’une pointe très 
délicate à l’égard de celui que ces astres qui roulent dans le firmament embrassent. […] Tout le monde visible 
n’est qu’un trait imperceptible dans l’ample sein de la nature. […] Qu’est-ce qu’un homme dans l’infini? / Mais 
pour lui présenter un autre prodige aussi étonnant, qu’il recherche dans ce qu’il connaît les choses les plus 
délicates, qu’un ciron lui offre dans la petitesse de son corps des parties incomparablement plus petites, des 
jambes avec des jointures, des veines dans ses jambes, du sang dans ses veines, des humeurs dans ce sang, des 
gouttes dans ces humeurs, des vapeurs dans ces gouttes ; que, divisant encore ces dernières choses, il épuise ses 
forces en ces conceptions, et que le dernier objet où il peut arriver soit maintenant celui de notre discours. Il 
pensera peut-être que c’est là l’extrême petitesse de la nature. / Je veux lui faire voir là-dedans un abîme 
nouveau. Je lui veux peindre non seulement l’univers visible, mais l’immensité qu’on peut concevoir de la nature 
dans l’enceinte de ce raccourci d’atome ; qu’il y voie une infinité d’univers, dont chacun a son firmament […] 
Car enfin qu’est-ce qu’un homme dans la nature? Un  néant à l’égard de l’infini, un tout à l’égard du néant, un 
milieu entre rien et tout, infiniment éloigné de comprendre les extrêmes. La fin des choses et leurs principes sont 
pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable.» (pp. 153-155); nas Œuvres Complètes, op. cit., 
Tomo II, pp. 608-610. Para a tradução completa deste §185, veja-se o anexo T4 a esta tese. 
764 Ver a sua tradução integral no anexo T4. 
765 Outro fragmento que poderia ler-se a este propósito: «§104 LG Caniço pensante. / Não é a partir do espaço 
que devo procurar a minha dignidade, mas na ordenação do meu pensamento. Não terei mais vantagem ao 
possuir terras. Pelo espaço, o universo me compreende e me engole como a um átomo; [mas] pelo pensamento, 
eu o compreendo. Cf. ibidem: §104 Roseau pensant. Ce n’est point de l’espace que je dois chercher ma dignité, 
mais c’est du règlement de ma pensée. Je n’aurais point davantage en possédant des terres. Par l’espace, 
l’univers me comprend et m’engloutit comme un point ; par la pensée, je le comprends.» (p. 106) ; nas Œuvres 
Complètes, op. cit., Tomo II, p. 574. 
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aparências, uma recusa total da filosofia de Descartes766. Confira-se, por exemplo, o segmento 

rasurado do §77 LG: 

 

“[Descartes.  

[É preciso dizer, em geral: «Isso faz-se por figura e movimento», pois isso é verdade. 

Mas dizer quais, e compor a máquina, isso é ridículo, pois isso é inútil, incerto e 

penoso. E ainda que isso fosse verdadeiro, nós estimamos que toda a filosofia não 

valha uma hora de esforço.]” 767 

 

O que ele critica em Descartes, porém, é o querer «aprofundar demasiado as ciências» 

(§476)768, querendo depois passar sem Deus769. Segundo o apologista, o seu maior pecado, a 

sua vaidade, foi acreditar que pela Filosofia conseguiria alcançar a certeza almejada e 

desvendar todos os mistérios do universo e do homem, quando perante eles ela se revela 

finalmente impotente, incerta e inútil (§702 LG)770. 

 

Pascal: Filósofo, cartesiano, céptico? 

 

Perante estas contradições encontradas no discurso das Pensées e entre este e outros 

momentos da obra de Pascal, houve quem o tivesse considerado, numa primeira fase do seu 

pensamento, um “filósofo cartesiano”, não necessariamente um discípulo de Descartes, mas 

alguém que teria aderido aos fundamentos da sua doutrina e ao seu método de investigação, e, 

numa segunda fase – durante o projecto apologético, após a sua segunda conversão -, um 

                                                
766 Cf. Carraud, V., Pascal : Des connaissances naturelles…, op. cit., pp. 41-61. 
767 «[Descartes. / Il faut dire en gros : cela se fait par figure et mouvement. Car cela est vrai, mais de dire 
quelles et composer la machine, cela est ridicule. Car cela est inutile et incertain et pénible. Et quand cela serait 
vrai, nous n'estimons pas que toute la philosophie vaille une heure de peine.]», na ed. LG, op. cit, p. 95 ; nas 
Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 566. 
768 «§476 Écrire contre ceux qui approfondissent trop les sciences. Descartes.», na ed. LG, op. cit., p. 339;  nas 
Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 752. 
769 Cf. §77 na edição Brunschvicg, 2º manuscrito Guerrier, que a edição Le Guern não incluiu: «Je ne puis 
pardonner à Descartes: il voudrait bien, dans toute la philosophie, se pouvoir passer de Dieu; mais il n'a pu 
s'empêcher de lui donner une chiquenaude pour mettre le monde en mouvement; après cela, il n'a plus que faire 
de Dieu. [Não posso perdoar a Descartes; ele bem quereria, em toda a sua filosofia, poder passar sem Deus; mas 
não pôde evitar fazê-lo dar um piparote para pôr o Mundo em movimento; depois disto já não precisa de 
Deus.]», cf. Pascal, Blaise, Pensamentos, tradução de Salette Tavares [edição original Livraria Morais Editora, 
s/d], apresentação Roger-Pol Droit [Flammarion, Paris, 2008], (reimpressão) Prisa Innova S.L., Madrid, 2008, p. 
101. Na edição Lafuma e no trabalho editorial de Jean Mesnard, este fragmento (§1001) corresponde a um dito 
atribuído a Pascal, segundo Marguerite Périer. Cf. Carraud, V., Pascal et la Philosophie, op. cit., pp. 217-218, 
de onde tirámos a citação francesa. 
770 «§702 (…) Descartes inutile et incertain. (…)», na ed. LG, op. cit., p. 440. ; nas Œuvres Complètes, op. cit., 
Tomo II, p. 842. 
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feroz anti-cartesiano, um anti-racionalista ou até um céptico anti-filosófico771. O que se pode 

criticar nesta leitura, para além da extrema simplificação e redução da sua obra a uma 

classificação que não serve o esclarecimento do pensamento de Pascal, mas tão só uma 

esquematização histórico-filosófica que permitisse arrumá-lo num capítulo da “filosofia 

cartesiana”772, é a periodização do pensamento de Pascal em função da sua deriva teológica, 

como se isso explicasse definitivamente a rejeição de Descartes ou da Filosofia, tout court. A 

posição de Pascal, mesmo no contexto das Pensées, é mais complexa do que uma eventual 

transformação intelectual que o fizesse passar de discípulo a opositor: pois em vários 

fragmentos há ainda traços da sua inspiração cartesiana. Para além disso, a ambiguidade da 

sua posição face ao cartesianismo – à metafísica de Descartes, sobretudo a das Meditationes e 

dos Principia - faz parte da sua estratégia apologética. No célebre fragmento §185 LG, 

«Disproporção do homem» - que em parte já citámos -, Pascal mostra o seu conhecimento da 

filosofia de Descartes, mas para logo de seguida revelar as suas limitações [perante a 

infinidade de proposições possíveis e a impossibilidade de fundamentação dos primeiros 

princípios: “Quando somos instruídos, compreendemos que, tendo a natureza gravado a sua 

imagem e a do seu autor em todas as coisas, elas participam todas da sua dupla infinitude. É 

assim que nós vemos que todas as ciências são infinitas na extensão das suas pesquisas, pois 

ninguém duvida que a geometria, por exemplo, tem uma infinidade de infinidades de 

proposições para expor? Elas são tão infinitas na multidão e na delicadeza dos seus 

princípios, pois quem não vê que aqueles que propomos como os últimos não se sustentam 

por si mesmos e que eles estão apoiados sobre outros que, tendo outros a apoiá-los, não são 

nunca os últimos?”773 ] e a sua ambição metafísica – De omni scibili - desmesurada; no §77 

LG, como vimos, admite que o que Descartes diz - isto é, os seus Princípios (mecanicistas) de 

Filosofia sobre ‘o Mundo’, os quais se dizem “por figura e movimento” -, é “em geral” 

verdade, mas descrever todos esses movimentos e figuras para “compor a máquina” (do 
                                                
771 A propósito da tradição de hermeneutas do pensamento de Pascal que nele viram indícios e provas destas 
diferentes posições filosóficas, veja-se o livro de Vincent Carraud, Pascal et la Philosophie, op. cit., pp. 28-37. 
772 O que de certo modo fez Francisque Bouillier, no tomo primeiro da sua Histoire de la Philosophie 
Cartésienne (2 vol.), 3ª edição, Ch. Delagrave et Compagnie Librairies-Éditeurs, Paris, 1868, no capítulo XXV, 
que intitulou “Adversaires de la Philosophie de Descartes”, pp. 549 e ss : «A considérer la renommée et le génie, 
c'est Pascal qu'il faut mettre au premier rang des adversaires de Descartes, à partir du jour où la pensée de la 
grâce et du salut s'étant emparée exclusivement de son âme, il devint l'ennemi de la raison elle-même et de toute 
philosophie. (p. 540)» 
773 «§185 (…) Quand on est instruit on comprend que la nature ayant gravé son image et celle de son auteur 
dans toutes choses elles tiennent presque toutes de sa double infinité. C'est ainsi que nous voyons que toutes les 
sciences sont infinies en l'étendue de leurs recherches, car qui doute que la géométrie par exemple a une 
infinité d'infinités de propositions à exposer ? Elles sont aussi infinies dans la multitude et la délicatesse de 
leurs principes, car qui ne voit que ceux qu'on propose pour les derniers ne se soutiennent pas d'eux-mêmes et 
qu'ils sont appuyés sur d'autres qui en ayant d'autres pour appui ne souffrent jamais de dernier ? (…) 
(sublinhado nosso)», na ed. LG, op. cit., p. 156 ; nas Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 610.  
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Mundo), eis o que seria ridículo e vão, pois inútil e incerto; e ainda, nos fragmentos (§§104 e 

186) sobre o “caniço pensante”, Pascal confirma que toda a dignidade do homem está na sua 

substância pensante774 - admitindo, por oposição com a substância extensa, a sua aceitação do 

dualismo ontológico alegada por Descartes -, para, no mesmo gesto, confundir as duas 

naturezas (espírito e corpo) no homem, humilhando-o na sua frágil e miserável condição, com 

a metáfora do caniço que pensa. 

Não obstante, pois, a ambiguidade e excentricidade desta sua posição, é ainda 

enquanto filósofo que Pascal fala contra a Filosofia, já que «[t]roçar da filosofia é 

verdadeiramente filosofar (§467 LG)»775. O carácter filosófico do pensamento de Pascal, em 

particular no projecto de Apologia, é, no entanto, eminentemente prático e digressivo, por 

oposição à natureza especulativa e sistemática do pensamento de Descartes. Nisso, o génio 

auvernês partilha a tendência dos libertinos intelectuais da sua época - a quem, com efeito, se 

dirige esta sua empresa apologética - e, tal como eles, foi beber às sabedorias antigas, ao 

estoicismo, ao pirronismo e até, como se vê neste fragmento, ao cinismo, que, nos finais do 

século XVI e durante o século XVII, eram fontes comuns de filosofia moral. Já Montaigne se 

inspirara em Sexto Empírico, mas também em Cícero e Séneca, tal como La Mothe Le Vayer, 

e Charron – outro autor lido e apreciado por Pascal –, Gassendi ou Saint-Évremond não 

desdenharam Epicuro, assim também Pascal, para além de Santo Agostinho, Saint-Cyran e 

Descartes, leu Epicteto (55-135), nomeadamente o Manual e as Diatribes, onde aprendeu a 

doutrina estóica, e os referidos Gassendi, Charron e Montaigne776, que terão sido as suas 

fontes em relação ao epicurismo e ao cepticismo. Todas estas correntes, bastante à la mode no 

século e nos circuitos intelectuais a que Pascal pertenceu, antes da sua aproximação a Port-

Royal, haviam sido absorvidas, por vezes de forma eclética, por pensadores libertinos, ora 

agnósticos, ora fideístas, sob a influência de um certo revivalismo da antiguidade herdado do 

humanismo renascentista do século anterior, procurando uma resposta filosófica para os 

problemas práticos da vida moral fora dos ensinamentos doutrinais da religião. Também 

                                                
774 «§104 Roseau pensant. / Ce n'est point de l'espace que je dois chercher ma dignité, mais c'est du règlement 
de ma pensée. Je n'aurai point d'avantage en possédant des terres. Par l'espace l'univers me comprend et 
m'engloutit comme un point : par la pensée je le comprends.», na ed. LG, op. cit., p. 106 ; nas Œuvres 
Complètes, op. cit., Tomo II, p. 574. 
775 «§467 (…) Se moquer de la philosophie, c’est vraiment philosopher.», na ed. LG, op. cit., p. 330 ; nas 
Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 744. É muito provável que a fonte deste aforismo tenha sido, como 
muitas outras vezes, Montaigne, o qual na Apologia de Raimundo de Sabunde refere um comentário, colhido, 
por sua vez, nas Vidas e Opiniões de Diógenes Laércio, VI, 64: «Un ancien, à qui on reprochait, qu’il faisait 
profession de la Philosophie, de laquelle pourtant en son jugement, il ne tenait pas grand compte, répondit que 
cela, c’était vraiment philosopher.», cf. Montaigne, Les Essais de Michel de Montaigne, op. cit., II, xii, p. 266. 
776 Sobre as fontes de Pascal que serviram à elaboração das notas e fragmentos que constituem as Pensées, veja-
se as informações dadas por Michel Le Guern em Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, pp. 1310-1312. 



307 
 

Pascal sofreu a influência dessas correntes filosóficas e, mesmo depois de começar a dedicar-

se à sua tarefa apologética, elas não foram completamente abandonadas, antes relidas e 

criticadas. 

No círculo de Port-Royal, que frequentara desde 1646 – data da ‘primeira conversão’ – 

mas do qual se aproximara definitivamente após a sua experiência mística de 23 de Novembro 

de 1654 – na ‘segunda conversão’ -, Pascal era reconhecido como um precoce cientista mas 

também como um filósofo777. Quando, em Janeiro de 1655, se retira umas semanas no 

‘deserto’ de Port-Royal-des-Champs e aí se encontra por diversas vezes com o seu director 

espiritual, o teólogo Louis-Isaac Lemaistre de Sacy (1613-1684), este discute com ele 

matérias de filosofia, das quais, segundo o jansenista, Pascal se ocupava mais:  

 

“A conduta habitual do Sr. de Sacy, ao conferenciar com as pessoas, era de 

proporcionar essas conferências àquelas com quem ele falava. Se por exemplo visse o 

Sr. Champaigne, falava com ele de pintura. Se ele visse o Sr. Hamon, ele conversava 

sobre medicina. Se ele recebesse o cirurgião do lugar, ele questionava-o sobre a cura 

das chagas. (…) Tudo lhe servia para daí passar rapidamente a Deus, e para aí levar 

consigo os outros. Ele achou por isso dever colocar o Sr. Pascal no seu domínio, e 

falar-lhe das leituras de filósofos dos quais ele mais se ocupava.”778  

 

No registo desses encontros, feito posteriormente pelo secretário de Sacy, Nicolas Fontaine, 

no Entretien de Pascal avec M. de Sacy sur Épictète et Montaigne779, pode ler-se um resumo 

da discussão e das notas preparatórias de Pascal sobre as duas doutrinas de filosofia que ele 

mais estimava. Tratava-se do estoicismo (‘filosofia dogmática’), apreendido nos aforismos de 

                                                
777 Cf. Vincent Carraud, Pascal et la Philosophie, op. cit., pp. 38-50. Leibniz teria ele mesmo, numa carta a 
Rémond, falado de Pascal, como sendo um «espírito muito matemático e muito metafísico ao mesmo tempo». 
778 Segundo o relato de Nicolas Fontaine, de cujas Mémoires pour servir à l’histoire de Port-Royal foi retirada a 
famosa Audiência de Pascal com o M. de Sacy sobre Epicteto e Montaigne (publicada independentemente por P. 
Desmolets em 1728): «La conduite ordinaire de M. de Sacy, en entretenant les gens, était de proportionner ses 
entretiens à ceux à qui il parlait. S'il voyait par exemple M. Champaigne, il parlait avec lui de la peinture. S'il 
voyait M. Hamon, il s'entretenait de la médecine. S'il voyait le chirurgien du lieu, il le questionnait sur la 
guérison des plaies. Ceux qui cultivaient la vigne, ou les arbres, ou les grains, lui disaient tout ce qu'il y fallait 
observer. Tout lui servait pour passer aussitôt à Dieu, et pour y faire passer les autres. Il crut donc devoir ainsi 
mettre M. Pascal sur son fort, de lui parler des lectures de philosophie dont il s'occupait le plus.  
   Il le mit sur ce sujet aux premiers entretiens qu'ils eurent ensemble. M. Pascal lui dit que ses deux livres les 
plus ordinaires avaient été Épictète et Montaigne, et il lui fit de grands éloges de ces deux esprits. M. de Sacy, 
qui avait toujours cru devoir peu lire ces auteurs, pria M. Pascal de lui en parler à fond.», in Œuvres 
Complètes, op. cit., Tomo II, pp. 85-86. 
779 Nas Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, pp. 82-98 ; mas também em Pascal, De L’esprit géométrique – 
Écrits sur la Grâce et autres textes, Introduction, notes, bibliographie et chronologie par André Clair, GF-
Flammarion, Flammarion, Paris, 1985, pp. 97-114. 
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Epicteto (recolhidos e compilados pelo seu discípulo Arriano780) e do cepticismo, mais 

rigorosamente, do pirronismo de Michel de Montaigne, lido em particular na Apologie de 

Raimond de Sebond, mas combinado (ou confundido) com alguns argumentos cépticos do 

próprio Descartes, avaliados e criticados à luz do pensamento cristão de Santo Agostinho, que 

fazia, como sabemos, autoridade no meio jansenista. Na verdade, apesar de terem sido leituras 

de facto marcantes para Pascal, estas duas doutrinas aparecem, nesta discussão com Sacy, 

extremamente simplificadas e apresentadas como sendo opostas – dogmatismo vs. cepticismo; 

estoicismo vs. epicurismo - nos seus argumentos – grandeza do homem racional vs. miséria 

da sua condição - e nas suas consequências morais – soberba da razão e presunção vs. 

preguiça da vontade e cobardia -, notando-se evidentemente uma distorção propositada para 

servir uma argumentação apologética, que anunciava já o seu projecto futuro781. As grandes 

linhas da crítica à filosofia e à ciência na sua vaidade estavam, portanto, já em germe nesta 

Audiência com Sacy. Admitindo-se no plano da filosofia, Pascal rapidamente a reconduz à 

teologia – recolocando-se no tópico cristão da “philosophia ancilla theologiae” 782. 

 Note-se, porém, que se a leitura de Epicteto é muito redutora e demasiado 

cristianizante, a leitura de Montaigne é, apesar de tudo, mais fiel mas também mais enlevada. 

Pascal não esconde o prazer que teve na leitura do autor dos Ensaios, nomeadamente, no que 

respeita aos seus múltiplos e articulados argumentos cépticos para denunciar a vaidade da 

razão e das ciências. Tendo em conta que o estoicismo de Epicteto defende a atitude racional 

e, portanto, louva o uso da razão na procura da felicidade moral e que Montaigne põe em 

causa as capacidades da razão para nos conduzir à verdade e à felicidade, parece-nos que 

Pascal, com as devidas ressalvas, que faremos de seguida, estaria mais próximo deste último 

do que do pensador antigo. A grande diferença entre os dois, evidentemente, é que Montaigne 

se detém na atitude pirrónica de indiferença, contentando-se (estoicamente) com uma vida 

integrada segundo o hábito e os bons costumes e uma certa aceitação das desventuras da vida, 
                                                
780 Pascal teria lido a tradução francesa do Manual e das Diatribes (Propos) de Epicteto feita por Jean-de-Saint-
François Goulu, Les Propos d’Épictète, recueillis par Arrian auteur grec son disciple, translatés du grec en 
français par Fr. J. D. S. F., chez Jean de Heuqueville, à Paris, 1609, publicação que inclui o Manuel (reeditada 
em 1630). 
781 Com efeito, o que Pascal parece querer mostrar é que estas doutrinas opostas são apenas parcialmente 
verdadeiras e parcialmente falsas, mas precisamente a sua complementaridade não pode suprir a sua 
insuficiência já que é impedida pela sua contradição. Bastaria ler o §526 para confirmar resta interpretação: 
«Tous leurs principes sont vrais, des pyrrhoniens, des stoïques, des athées, etc... mais leurs conclusions sont 
fausses, parce que les principes opposés sont vrais aussi.», na ed. LG, op. cit., pp. 359-360 ; nas Œuvres 
Complètes, op. cit., Tomo II, p. 771. 
782 «Je vous demande pardon, Monsieur, dit M. Pascal à M. de Sacy, de m'emporter ainsi devant vous dans la 
théologie, au lieu de demeurer dans la philosophie qui était seule mon sujet; mais il m'y a conduit 
insensiblement; et il est difficile de n'y pas entrer, quelque vérité qu'on traite, parce qu'elle est le centre de toutes 
les vérités; ce qui paraît ici parfaitement, puisqu'elle enferme si visiblement toutes celles qui se trouvent dans 
ces deux opinions.», in Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 96 ; e na edição de A. Clair, op. cit., pp. 111-112. 
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combinada (epicuristicamente) com um gozo sustentado dos pequenos prazeres que ela, 

apesar de tudo, também oferece, enquanto o Pascal apologista dá o salto para a fé nas 

Sagradas Escrituras e na Graça de Jesus Cristo, por ficar provada a inépcia da razão para 

conduzir à descoberta da verdade e à possibilidade de salvação. Notar-se-á, por isso, que em 

grande parte dos argumentos das Pensées contra a filosofia, a razão e as ciências, ele 

recuperaria o pirronismo de Montaigne ou mesmo outros raciocínios cépticos, enquanto as 

referências a Epicteto serviriam mais para denunciar os seus erros que os seus méritos783. No 

§585 LG, ele chega mesmo a afirmar «O pirronismo é o verdadeiro.»784 - pelo menos até onde 

pode chegar o homem sem Deus, já que nenhuma das outras doutrinas pode ser a verdadeira, 

na medida em que o poder da razão profana não é suficiente. 

 Contudo, seria um erro dizer, sem mais, que Pascal era um pensador céptico, quando 

precisamente ele queria, pelo seu esforço apologético, levar o honnête-homme, o seu 

interlocutor, a compreender a sua condição, a sua vaidade e miséria, de modo a converter o 

seu olhar e poder assim esperar a graça da salvação e a descoberta da verdade em Jesus 

Cristo. Por outro lado, também não pode dizer-se que não haja, em certa medida, uma 

modalidade de pirronismo pascaliano, ainda que condicionado por certos limites. Na próxima 

secção vamos averiguar dentro de que limites vigora o cepticismo nas Pensées (e, de certa 

maneira, também no Entretien) de Pascal. 

 

 

Secção 3.  

Os limites do cepticismo 

 

Pascal, leitor da (outra) «Apologia» 

 

 Antes porém de analisar e avaliar o alegado cepticismo de Pascal, convém recordar 

sumariamente o tipo de cepticismo de Montaigne que foi, nesse aspecto, a sua principal 

                                                
783 Excepção feita para o §628, onde, porém, o elogio é feito conjuntamente a Montaigne e Salomon de Tultie 
(um pseudónimo do próprio Pascal) e se dirige mais ao estilo da exposição dos seus pensamentos do que aos 
seus conteúdos: «La manière d'écrire d'Epictète, de Montaigne et de Salomon de Tultie est la plus d'usage, qui 
s'insinue le mieux, qui demeure plus dans la mémoire et qui se fait le plus citer, parce qu'elle est toute composée 
de pensées nées sur les entretiens ordinaires de la vie…», na ed. LG, op. cit., pp. 388-9 ; nas Œuvres Complètes, 
op. cit., Tomo II, p. 798. 
784 «§585. Le pyrrhonisme est le vrai. Car après tout les hommes avant Jésus-Christ ne savaient où ils en étaient, 
ni s'ils étaient grands ou petits. Et ceux qui ont dit l'un ou l'autre n'en savaient rien et devinaient sans raison et 
par hasard. Et même ils erraient toujours en excluant l'un ou l'autre. / ‘Quod ergo ignorantes quaeritis, religio 
annuntiat vobis.’ [O que procurais sem o conhecer, a religião vo-lo anuncia. Actos, XVII :23]», na ed LG, op. 
cit., p. 374 ; nas Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 785. 
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influência785. O cepticismo de Montaigne era, como já foi dito, sobretudo (ainda que a leitura 

de Cícero também tenha sido importante para nele aprender a vertente mais académica do 

cepticismo), pirrónico. Desde logo ao escolher para seu motto uma pergunta – Que sçays-je? -

, em vez de uma afirmação, Montaigne escapava à auto-refutação do cepticismo simplificado, 

pois a afirmação da impossibilidade do conhecimento seria já a asserção de um conhecimento 

e, por isso, não verdadeiro786. Enquanto que, colocada sob a forma de pergunta, a questão pelo 

conhecimento ficava suspensa e aberta a um contínuo e inacabado inquérito. Aliás, a palavra 

grega σκεπτικοί  (skeptikoi) designava precisamente aqueles que inquiriam, que investigavam. 

Foi num longo ensaio, intitulado Apologie de Raimond Sebond (Livro II, Capítulo xii dos 

Essais787), que Montaigne desenvolveu de modo mais “sistemático” o seu pirronismo, 

desarmando as pretensões epistemológicas da filosofia, da ciência e da teologia natural com 

argumentos cépticos contra o conhecimento obtido pelos sentidos e pela razão e introduzindo 

questões como a do relativismo cultural. O longo ensaio visava defender o trabalho do teólogo 

catalão, denominado Theologia naturalis sive liber creaturarum, que alegadamente 

Montaigne traduzira a pedido de seu pai788, contra dois tipos de objecções que haviam surgido 

na época contra o livro: “que os Cristãos estão errados ao quererem apoiar a sua crença 

através de razões humanas, pois ela não se concebe senão pela fé, e por uma qualquer 

                                                
785 Na verdade, não foi apenas no que respeita ao cepticismo que Montaigne foi uma influência marcante para 
Pascal, pois em muitos outros momentos da sua reflexão ele lhe faz referência, para com ele concordar ou 
discordar. O mais famoso livro sobre a força da leitura de Montaigne por Pascal é o de Léon Brunschvicg, 
Descartes et Pascal Lecteurs de Montaigne, Être et Penser – Cahiers de Philosophie, Éditions de La Baconnière, 
Neuchâtel, 1945, especificamente sobre Pascal, pp. 135-210. Mais meticuloso, porque de natureza filológica, é, 
porém, o trabalho de Bernard Croquette, em Pascal Et Montaigne : Étude des réminiscences des Essais dans 
l'œuvre de Pascal, Histoire des Idées et Critique littéraire vol. 142, Librairie Droz, Genève, 1974. Ainda um 
outro artigo de Jean Mesnard, « Montaigne maître à écrire de Pascal », in Mesnard, J., La Culture du XVIIe 
siècle. Enquêtes et Synthèses, P.U.F., Paris, 1992, pp. 327-331, indica como Pascal terá, de uma certa maneira, 
também aprendido a escrever com Montaigne. 
786 Na apresentação que Pascal faz a Sacy da doutrina de Montaigne, ele começa precisamente neste ponto para 
explicar que ele era um ‘puro pirrónico’: «Il met toutes choses dans un doute universel, et si général que ce 
doute s'emporte soi-même, c'est-à-dire qu’il doute s'il doute, et doutant même de cette dernière proposition, son 
incertitude roule sur elle-même dans un cercle perpétuel et sans repos; s'opposant également à ceux qui 
assurent que tout est incertain et à ceux qui assurent que tout ne l'est pas, parce qu'il ne veut rien assurer.  
   C'est dans ce doute qui doute de soi, et dans cette ignorance qui s'ignore, et qu'il appelle sa maîtresse forme, 
qu'est l'essence de son opinion, qu'il n'a pu exprimer par aucuns termes positifs. Car, s'il dit qu'il doute il se 
trahit, en assurant au moins qu'il doute; ce qui étant formellement contre son intention, il n'a pu l'expliquer que 
par interrogation; de sorte que, ne voulant pas dire: "Je ne sais", il dit: "Que sais- je?" dont il fait sa devise, en 
la mettant sous des balances qui, pesant les contradictoires, les trouvent dans un parfait équilibre: c'est-à-dire 
qu'il est pur pyrrhonien.», in Pascal, Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, pp. 87-88. 
787 Cf. Montaigne, Essais de Michel de Montaigne, op. cit., Tomo II, cap. xii, pp. 159-399. Infelizmente, não 
sabemos da existência ainda de qualquer tradução para língua portuguesa deste importante ensaio de Montaigne. 
Existe, porém, um excelente e extensivo estudo sobre a forma como Montaigne reinventou nesse ensaio o 
pirronismo antigo, de Rui Bertrand Romão, A «Apologia» na Balança. A Reinvenção do Pirronismo na 
Apologia de Raimundo Sabunde de Michel de Montaigne, Estudos Gerais - Série Universitária, INCM - 
Imprensa Nacional Casa da Moeda, Lisboa, 2007. 
788 Cf. Montaigne, Essais de Michel de Montaigne, op. cit., Tomo II, cap. xii, p. 160. 
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inspiração da graça divina (…) [;] que os seus argumentos [os de Sabunde] são fracos e 

inaptos para verificar aquilo que ele pretende”789. A “defesa” é um pouco estranha, na medida 

em que Montaigne adopta aí a estratégia de uma espécie de pirronismo católico, que confirma 

uma posição fideísta, ou seja, que a razão não é suficiente e só pela fé se pode conceber o 

cristianismo. Quanto à fraqueza dos argumentos de Sabunde, esse mesmo pirronismo implica 

a equipolência dos argumentos contrários relativos a qualquer assunto, pelo que o teólogo 

estaria desculpado pela própria inépcia da razão, embora seja louvável que todo o bom cristão 

se dedique de alma e coração à religião e, por isso, que procure justificar racionalmente a sua 

fé – tendo em mente que tal não depende só da humana capacidade – é uma prática digna e 

bem cristã790. No entanto, Montaigne ocupa a maior parte das 240 páginas (!) do ensaio, no 

seu estilo digressivo – preferível nestas matérias, na opinião e no estilo de Salomon de Tultie, 

o eventual pseudónimo sob o qual a Apologia da Religião Cristã seria assinada -, com o 

desenvolvimento da sua argumentação céptica, pois: 

 

“O meio que uso para abater esse frenesi, e aquele que me parece o mais próprio, é o 

de amarfanhar e pisar o orgulho e a humana soberba, para lhes fazer sentir a inanidade, 

a vaidade e nulidade do homem: arrancar-lhes dos punhos as débeis armas da sua 

razão: fazer-lhes baixar a cabeça e morder a terra, sob a autoridade e reverência da 

majestade divina. Apenas a ela pertence a ciência e a sapiência…”791 

 

Não é difícil, a partir daqui, perceber a atracção deste tipo de discurso para o jovem Pascal, 

acometido ao seu projecto apologético. De uma certa maneira, a lógica do discurso de 

Montaigne não era estranha ao uso que o apologista faria das armadilhas do pirronismo à 

razão filosófica. 

 Montaigne desenvolve a sua argumentação, recorrendo tanto aos autores profanos da 

antiguidade clássica (Sexto Empírico, Cícero, Plutarco, Juvenal, etc) como aos textos cristãos 

                                                
789 «La première répréhension qu’on fait de son ouvrage, c’est que les Chrétiens se font tort de vouloir appuyer 
leur créance, par des raisons humaines, qui ne se conçoit que par foi, et par une inspiration particulière de la 
grâce divine. […] Aucuns disent que ses arguments sont faibles et ineptes à vérifier ce qu’il veut…», in 
Montaigne, Essais de Michel de Montaigne, op. cit., Tomo II, cap. xii, pp. 162 e 173. 
790 «Il ne faut pas douter que ce ne soit l’usage le plus honorable, que nous leur [‘aos altos mistérios da nossa 
Religião’] saurions donner : et qu’il n’est occupation ni dessein plus digne d’un homme Chrétien, que de viser 
par tous ses études et pensements à embellir, étendre et amplifier la vérité de sa créance.», cf. ibidem, p. 163.  
791 «Le moyen que je prends pour rabattre cette frénésie, et qui me semble le plus propre, c’est de froisser et 
fouler aux pieds l’orgueil, et humaine fierté, leur faire sentir l’inanité, la vanité, et dénéantise de l’homme : leur 
arracher des poings, les chétives armes de leur raison : leur faire baisser la tête et mordre la terre, sous 
l’autorité et révérence de la majesté divine. C’est à elle seule qu’appartient la science et la sapience…», 
Montaigne, Essais de Michel de Montaigne, op. cit., Tomo II, cap. xii, pp. 173-174. 
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(a Bíblia, as cartas de São Paulo, os livros de Santo Agostinho). Com estes últimos situa o 

horizonte cristão que justifica estas suas deambulações pelos terrenos da dúvida pirrónica, 

mas é sobretudo com os argumentos antigos que dá corpo às suas invectivas contra as 

pretensões intelectuais dos dogmáticos. Para denunciar a presunção e jactância da razão 

humana, Montaigne compara prolixa e fastidiosamente792 as conquistas dos homens às glórias 

do reino animal, do qual, na verdade, participam naturalmente, pois os homens não são 

criaturas diferentes dos animais senão por uma questão de grau. A Sexto Empírico vai buscar 

o exemplo do “cão dialéctico” capaz de fazer silogismos793 e a Plutarco inúmeras outras 

anedotas que mostram derisoriamente as capacidades dos animais, não tão diferentes das dos 

homens. Por mais vaidade e orgulho que o homem possa ter no seu espírito e nas suas 

capacidades racionais, ele não pode negar que continua dominado, como um animal, pelas 

suas necessidades fisiológicas e pelas suas paixões794.  

Num segundo momento, Montaigne invoca expressamente o pirronismo como 

doutrina útil à religião, descrevendo as suas características e distinguindo-o das outras formas 

de cepticismo antigo, nomeadamente, o académico: «Clitómaco, Carnéades, e os Académicos 

desesperaram na sua busca, e concluíram que a verdade não se podia conceber pelos nossos 

meios. O fim destes, é a fraqueza e a humana ignorância. Esta seita teve uma grande 

consequência e os mais nobres sequazes. Pirro e outros Cépticos ou Ephécticos795 (…) dizem 

que estão ainda à procura da verdade. Estes julgam que aqueles que a pensam ter encontrado, 

se enganam infinitamente; e que há ainda uma vaidade impertinente nesse segundo grau, que 

assegura que as forças humanas não são capazes de a atingir.»796 Põe em questão a maior 

                                                
792 Montaigne ocupa pelo menos 50 páginas nesta comparação dos homens aos animais. Cf. ibidem, pp. 179-229. 
793 Cf ibidem, pp. 194-5; e em Sextus Empiricus, Outlines of Scepticism, Ed. by Julia Annas and Jonathan 
Barnes, Cambridge Texts in the History of Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge – New York, 
2000, Liv. I, cap. xiv, 69, p. 20: «According to Chrysippus, who is particularly hostile to the irrational animals, 
the dog focusses on the fifth unprovable with several disjuncts when he comes to a crossroads and, having 
tracked down the two roads along which the wild animals did not go, starts off at once along the third without 
tracking down it.». 
794 Pascal não pôde deixar de notar este argumento na Audiência com Sacy: «C'est ainsi qu'il gourmande si 
fortement et si cruellement la raison dénuée de la foi que, lui faisant douter si elle est raisonnable, et si les 
animaux le sont ou non, ou plus ou moins, il la fait descendre de l'excellence qu'elle s'est attribuée, et la met par 
grâce en parallèle avec les bêtes, sans lui permettre de sortir de cet ordre jusqu'à ce qu'elle soit instruite par son 
Créateur même de son juste rang qu'elle ignore, la menaçant, si elle gronde, de la mettre au-dessous de toutes, 
ce qui est aussi facile que le contraire; et ne lui donnant pouvoir d'agir cependant que pour remarquer sa 
faiblesse avec une humilité sincère, au lieu de s'élever par une sotte insolence.», in Pascal, Œuvres Complètes, 
op. cit., Tomo II, p. 91 ; mas também, ele próprio, nas Pensées recorreria, por diversas vezes, a argumentos 
semelhantes, como por exemplo, nos §§49, 108, 112, 116, 139, 389, 401, 679, 627 ou 707. 
795 No original ‘Épéchistes’ ou ‘Éphéctiques’, conforme as versões, significando aqueles que suspendem o juízo. 
796 «Clitomachus, Carnéades, et les Académiciens ont désespéré de leur quête, et jugé, que la vérité ne se 
pouvait concevoir par nos moyens. La fin de ceux-ci, c’est la faiblesse et humaine ignorance : Ce parti a eu la 
plus grande suite, et les sectateurs, les plus nobles. Pyrrho et autres Sceptiques ou Épéchistes, desquels les 
dogmes plusieurs anciens ont tenu tirés de Homere, des sept sages, d’Archilochus, d’Euripides, et y attachent 
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parte das doutrinas filosóficas da antiguidade, as quais nunca chegaram a nenhum 

conhecimento conclusivo sobre a realidade, mas apenas às mais variadas invenções – pois que 

“a filosofia não é mais do que uma poesia sofisticada”797 - e opiniões, muitas vezes 

simplesmente opostas de outras que vieram antes, sendo que a tradição, por vezes, as 

estabelece como inquestionáveis pelo argumento de autoridade. Questiona até o que disseram 

os próprios pirrónicos, pois que, ao afirmarem a dúvida em relação a tudo, estavam como que 

a fazer já uma asserção, para conceder depois que isso dependia, na verdade, de um defeito da 

gramática, ultrapassável pela criação de uma nova linguagem – interrogativa, como a que 

resultava na sua divisa “Que sçays-je?”798. Ataca-se depois à fundamentação do conhecimento 

das várias ciências. Cada ciência pressupõe primeiros princípios mas estes não podem ser 

verdadeiramente justificados pela razão humana, que é impotente para os verificar.  

Num terceiro momento, então, Montaigne, de uma maneira sempre sistemática e 

divagante, desmultiplica os argumentos pirrónicos que levam à dúvida universal, inspirando-

se nos dez tropos oferecidos pelos “antigos cépticos”799 para o exame das opiniões e que 

levam à suspensão do juízo perante a pressuposição da sua isostenia – tantas doutrinas 

contraditórias que não conseguem sustentar-se a si mesmas mostram ter todas o mesmo valor 

de incerteza e ilusão -, mas também recorrendo aos cinco modos de Agrippa800, que servem 

para deitar por terra a possibilidade de justificação racional da crença. Os homens são seres 

inconstantes e tão dependentes da suas circunstâncias sociais e históricas como também da 

sua condição física e emocional que as suas opiniões são voláteis e os seus juízos 

inconsistentes. Quando as ciências humanas querem sustentar os seus conhecimentos pela 

experiência801 e, por conseguinte, pela evidência dos sentidos, esse tipo de fundamentação 

rapidamente se dissolve em fumo e vento, pois eles não resistem ao exame da sua fiabilidade: 

                                                                                                                                                   
Zeno, Democritus, Xenophanes, disent, qu’ils sont encore en cherche de la vérité : Ceux-ci jugent que ceux qui 
pensent l’avoir trouvée, se trompent infiniment : et qu’il y a encore de la vanité trop hardie en ce second degré, 
qui assure que les forces humaines ne sont pas capables d’y atteindre.», in Montaigne, Les Essais de Michel de 
Montaigne, op. cit., II, xii, pp. 252-253. 
797 «Et certes la philosophie n’est qu’une poésie sophistiqué.», in Montaigne, Les Essais de Michel de 
Montaigne, op. cit., II, xii, p. 300. 
798 «Je vois les philosophes Pyrrhoniens qui ne peuvent exprimer leur générale conception en aucune manière de 
parler : car il leur faudrait un nouveau langage. Le nôtre est tout formé de propositions affirmatives, qui leur 
sont du tout ennemies : de façon que quand ils disent, je doute, on les tient incontinent à la gorge, pour leur faire 
avouer qu’au moins assurent et savent-ils cela, qu’ils doutent. (…) Cette fantaisie est plus sûrement conçue par 
interrogation. Que sais-je ? comme je la porte à la devise d’une balance.», cf. Montaigne, Les Essais de Michel 
de Montaigne, op. cit., II, xii, p. 287. 
799 Cf. Sextus Empiricus, Outlines of Pyrrhonism, op. cit., Liv. I, cap. xiv, 36-163, pp. 12-40. 
800 Os cinco modos ou tropos de Agrippa, o Céptico (séc. I), segundo a atribuição de Diógenes Laércio, Vidas e 
Opiniões, IX, mas que Sexto Empírico atribui aos “mais recentes cépticos”. Cf. Sextus Empiricus, op. cit., Liv. I, 
cap. xv, 164-177. pp. 40-43. 
801 «Les sens sont le commencement et la fin de l’humaine connaissance…», in Montaigne, op. cit., II, xii, p. 
375. 
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«Ele [o homem] não pode evitar que os sentidos sejam os mestres soberanos do seu saber: 

mas eles são incertos e falsificáveis em todas as circunstâncias. (…) Pois se no caso de ser 

verdadeiro o que dizem os Epicuristas, que nós não temos ciência se as aparências dos 

sentidos forem falsas; e que se o é também o que dizem os Estóicos, que as aparências dos 

sentidos são tão falsas que não podem produzir qualquer conhecimento; então nós 

concluímos, a expensas dessas duas grandes seitas dogmáticas, que não há qualquer 

conhecimento. (sublinhado nosso)».802 A crítica dos sentidos, que Montaigne faz, inclui 

argumentos clássicos como os da condição subjectiva da experiência, da alucinação, do sonho 

e da natureza das qualidades percebidas (se estão nas coisas ou naquele que as percebe), que 

importou dos antigos, mas que iriam repetir-se, sob diversas variações, na epistemologia 

moderna subsequente. A sua contribuição maior para a discussão futura dos problemas da 

justificação, terá sido, contudo, a questão em que culminou toda esta análise do conhecimento 

empírico: a do critério de verdade. Se os sentidos são tão inconstantes e o saber deles 

derivado tão incerto, como julgar o que é verdadeiro ou falso: “Para julgar as aparências que 

dos sujeitos recebemos, era necessário um instrumento judicativo: para verificar este 

instrumento, é-nos necessária uma demonstração: [e] para verificar a demonstração, um 

instrumento, eis-nos envolvidos numa roda de fiar [numa outra variação do texto: «eis-nos 

encerrados num círculo vicioso»]. Porque os sentidos não podem deter a nossa disputa, 

estando eles próprios cheios de incerteza, é preciso que seja a razão: [mas] nenhuma razão se 

estabelecerá sem uma outra razão, eis-nos a regredir até ao infinito.”803 O homem está pois 

condenado a viver nas aparências e nunca poderá verdadeiramente conhecer, senão por obra 

da graça divina. 

 A impressão que a leitura de Montaigne causou em Pascal foi intensa e duradoura e 

isso é bem visível não só na descrição que ele faz do seu pirronismo, no Entretien com o Sr. 

de Sacy, como nos vários fragmentos das Pensées onde ele é citado. Evidentemente, aquilo 

que parece interessar ao apologista da religião cristã é, antes de mais, a consequência moral 

de todo esse pirronismo, que, todavia, não coincide com a opção laxista e conformista de 

                                                
802 «Il ne peut fuir que les sens ne soient les souverains maîtres de sa connaissance: mais ils sont incertains et 
falsifiables à toutes circonstances. (…) Au cas que ce que disent les Épicuriens soit vrai, à savoir, que nous 
n’avons point de science si les apparences des sens sont fausses : et ce que disent les Stoïciens, s’il est aussi 
vrai, que les apparences des sens sont si fausses qu’elles ne peuvent produire aucune science : nous concluons 
aux dépens de ces deux grandes sectes dogmatistes, qu’il n’y a point de science.», in Montaigne, ibidem, p. 381. 
803 «Pour juger des apparences que nous recevons des sujets, il nous faudrait un instrument judicatoire: pour 
vérifier cet instrument, il nous y faut de la démonstration : pour vérifier la démonstration, un instrument, nous 
voilà au rouet [numa outra variação do texto : nous voilà enfermés dans un cercle vicieux]. Puisque les sens ne 
peuvent arrêter notre dispute, étant pleins eux-mêmes d’incertitude, il faut que ce soit la raison : aucune raison 
ne s’établira sans une autre raison, nous voilà à reculons jusques à l’infini.», in Montaigne, Les Essais de 
Michel de Montaigne, op. cit., II, xii, p. 394. 
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Montaigne. Se o pirronismo, que conduz à dúvida universal e à suspensão do juízo, leva 

Montaigne a uma indiferença perante as doutrinas filosóficas (dogmáticas) e a um 

acomodamento tranquilo às regras morais e aos costumes da sociedade em que está integrado, 

Pascal vê nesse pirronismo uma via aberta para o desespero e a angústia causados pela dúvida 

e a incapacidade da razão para chegar à descoberta da verdade.  

Vários fragmentos recuperam, pois, o pensamento de Montaigne e os argumentos 

cépticos do pirronismo, mas como estratégia para mostrar o estatuto contraditório da condição 

humana – Miséria e Grandeza -, a vaidade e orgulho da razão e da filosofia nas suas 

aspirações de dar sentido à existência, de descobrir a verdade e de demonstrar o que não é 

demonstrável. O pirronismo tem, aí, um papel instrumental na Apologia, mas necessário, 

porque o objectivo de Pascal era persuadir um interlocutor sofisticado e habituado a confiar 

cegamente na razão – o libertino, o “honnête homme” –, usando a sua linguagem e os seus 

próprios estratagemas cépticos, de que os seus argumentos eram apenas parcialmente 

verdadeiros, de que o seu fideísmo ou ateísmo não os salvaria do tédio e da angústia 

existenciais e de que, por isso, era necessário o salto irracional para a fé e a adesão à palavra 

da Revelação. Mas vejamos como é que isso aparece no texto dos fragmentos. 

 

O pirronismo na Apologia 

 

 Desde logo, fazia parte do plano apologético de Pascal avaliar primeiro as opiniões 

dos filósofos, de modo a revelar a inanidade das suas doutrinas e a mostrar a miséria da 

condição humana entregue a si própria, sem Deus. Só depois é que Pascal passaria às provas, 

pelas Escrituras e pela Religião, da verdade da mensagem cristã e da felicidade do homem 

com Deus. No §2 LG, ele é dá uma indicação clara em relação a essa etapa: 

 

 “ (…) Carta para convencer a procurar Deus. 

E depois é preciso procurar junto dos filósofos, pirrónicos e dogmáticos, os quais 

agitarão aquele que os procura.”804 

 

Das seitas filosóficas, Pascal identifica duas, como fizera já no Entretien avec M. de Sacy: o 

pirronismo, onde ele incluiu indistintamente todos os tipos de cepticismo, pirrónico e 

                                                
804 «§ 2. (…) Lettre pour porter à rechercher Dieu. / Et puis il faut chercher les philosophes, pyrrhoniens et 
dogmatistes, qui travailleront celui qui les recherche.», nas Œuvres Complètes, op. cit., p. 544; na ed LG, op. 
cit., p. 67. 
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académico, por um lado, e os dogmáticos, onde estariam todas as filosofias não-cépticas, isto 

é, platónicos, peripatéticos, estóicos, epicuristas e, modernamente, o cartesianismo. Também 

para este tópico a fonte parece ter sido Montaigne, que na Apologia de Raimundo Sabunde 

reduzira as inúmeras doutrinas dos filósofos a “três seitas gerais de Filosofia”, a dos 

‘dogmatistes’, dos ‘académiciens’ e dos ‘pyrrhoniens’805. O facto de Pascal usar os mesmos 

termos e numa primeira redacção do §122 LG ainda fazer referência aos ‘académiciens’806 dá 

uma forte probabilidade disso mesmo, porém, numa versão posterior parece não ter relevado a 

distinção entre cépticos, aglutinando-os a todos na designação de ‘pyrrhoniens’, ou então, 

pelo contrário, ter incluído os académicos entre os dogmáticos, o que, sendo um pouco 

estranho, não é impossível, tendo em conta o argumento que Pascal desenvolve nesse 

fragmento. O que é importante reter, contudo, é que, para o autor das Pensées, no 

desenvolvimento do seu argumento, todas as doutrinas filosóficas se reduziam, para o seu 

propósito apologético, a duas: 

 

 “§ 122. (…) 

Eis a guerra aberta entre os homens, onde é preciso cada um tomar partido, e instalar-

se necessariamente ou no dogmatismo ou no pirronismo. Pois aquele que pensar ficar 

neutro será pirrónico por excelência. Já que esta neutralidade é a essência da cabala. 

Quem não estiver contra eles, estará excelentemente por eles; eles não estão [sequer] 

por si mesmos; eles são neutros e indiferentes, suspensos em relação a tudo, sem 

excepção.”807 (sublinhado nosso) 

 

A partir deste excerto, podemos ver que Pascal considera o pirronismo uma doutrina 

muito económica, persuasiva e eficaz nas suas premissas, pois conseguem condenar todas as 

doutrinas e argumentos filosóficos apenas com a sua extrema indiferença e neutralidade, 

obtida pela suspensão do juízo perante a equipolência de todas as opiniões – opiniões, porque, 

não sendo possível atingir a verdade ou, pelo menos, saber sequer se é ou não possível, não 

poderão os pirrónicos considerar nenhuma outra doutrina filosófica senão uma mera opinião, 

                                                
805 Cf. Montaigne, Les Essais de Michel de Montaigne, op. cit., Tomo II, p. 259. 
806 «[On ne peut éviter, en cherchant la vérité par la raison, l'une de ces trois sectes.] / [On ne peut être 
pyrrhonien ni académicien sans étouffer la nature, on ne peut être dogmatiste sans renoncer à la raison.]», cf. a 
nota 2 de Michel Le Guern, nas Œuvres Complètes, op. cit., p. 1355. 
807 «§122. (…) Voilà la guerre ouverte entre les hommes, où il faut que chacun prenne parti, et se range 
nécessairement ou au dogmatisme ou au pyrrhonisme. Car qui pensera demeurer neutre sera pyrrhonien par 
excellence. Cette neutralité est l'essence de la cabale. Qui n'est pas contre eux est excellemment pour eux; ils ne 
sont pas pour eux-mêmes; ils sont neutres, indifférents, suspendus à tout sans s'excepter. (sublinhado nosso)», 
nas Œuvres Complètes, op. cit., p. 580; na ed LG, op. cit., p. 113.  
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tão relevante (ou, neste caso, irrelevante) como outra qualquer. O fragmento 122 é, em parte, 

dedicado a analisar a força dos argumentos do pirronismo contra a filosofia dogmática808, que 

facilmente identificamos com a cartesiana, embora esta designação possa, para este efeito, 

designar simplesmente a filosofia racionalista, ou seja, a que confia que só se pode chegar a 

um conhecimento verdadeiro a partir de princípios iluminados pela nossa razão natural. Os 

pirrónicos não estão prontos, no entanto, a conceder a possibilidade de conhecer, com certeza, 

sequer tais princípios, com o simples socorro da razão. Por isso, começa por dizer Pascal: 

 

“§ 122. As principais forças dos pirrónicos, pondo de lado as menores, são que nós 

não temos nenhuma certeza da verdade desses princípios, fora da fé e da revelação, 

senão na medida em que nós os sentimos naturalmente em nós. Ora esse sentimento 

natural não é uma prova convincente da sua verdade, pois que, não havendo nenhuma 

certeza fora da fé sobre se o homem é criado por um deus bom, por um demónio 

maligno ou pelo acaso, surge a dúvida sobre se esses princípios nos são dados como 

verdadeiros ou falsos, ou incertos segundo a sua origem. (…) ”809 

 

 É evidente uma certa simpatia declarada de Pascal pelo pirronismo, mas apenas na 

medida em que ele sirva para sustentar uma certa forma de fideísmo, ou seja, a defesa de que 

só a fé tem jurisdição para aferir as verdades metafísicas e da religião ou, neste caso, os 

primeiros princípios. Por outro lado, torna-se claro que o autor da Apologia tem em mente 

também alguns argumentos cépticos de Descartes, os quais tiveram, como sabemos, um 

carácter heurístico e serviram para encontrar, depois da hiperbolização da dúvida, a primeira 

de todas as evidências, a do cogito que pensa. Mas essa referência à dúvida hiperbólica do 

                                                
808 Na versão das Pensées de Port-Royal (1670), os editores adicionaram mesmo um primeiro parágrafo, não 
escrito por Pascal, que introduz a temática nesse sentido: «XXI Contrariétés étonnantes qui se trouvent dans la 
nature de l’homme à l’égard de la vérité, du bonheur, et de plusieurs autres choses. [1] Rien n’est plus étrange 
dans la nature de l’homme que les contrariétés que l’on y découvre à l’égard de toutes choses. Il est fait pour 
connaître la vérité ; il la désire ardemment, il la cherche ; et cependant quand il tâche de la saisir, il s’éblouit et 
se confond de telle sorte, qu’il donne sujet de lui en disputer la possession. C’est ce qui a fait naître les deux 
sectes de Pyrrhoniens et de Dogmatistes, dont les uns ont voulu ravir à l’homme toute connaissance de la vérité, 
et les autres tâchent de la lui assurer ; mais chacun avec des raisons si peu vraisemblables qu’elles augmentent 
la confusion et l’embarras de l’homme, lorsqu’il n’a point d’autre lumière que celle qu’il trouve dans sa 
nature.», nas Œuvres Complètes, op. cit., p. 977. 
809 «§ 122. Les principales forces des pyrrhoniens, je laisse les moindres, sont que nous n'avons aucune certitude 
de la vérité de ces principes, hors la foi et la révélation, sinon en <ce> que nous les sentons naturellement en 
nous. Or ce sentiment naturel n'est pas une preuve convaincante de leur vérité, puisque, n'y ayant point de 
certitude hors la foi si l'homme est créé par un dieu bon, par un démon méchant ou à l'aventure, il est en doute si 
ces principes nous sont donnés ou véritables, ou faux, ou incertains selon notre origine. (…)», nas Œuvres 
Complètes, op. cit., p. 579; na ed LG, op. cit., pp. 111-112.  



318 
 

génio maligno810 – ao qual já tinha feito referência no Entretien811 - serve, mais uma vez, a 

Pascal para afirmar que, sem a fé e a graça de Deus, nem esse tipo de dúvida se pode 

verdadeiramente afastar. Recorda ainda o argumento céptico do sonho, usado por 

Descartes812, o qual também não é refutável pelo mero uso da razão natural: 

 

 “§ 122. (…) 

Para além disso, ninguém está seguro fora da fé se dorme ou se está acordado, visto 

que durante o sono acreditamos tão firmemente que estamos acordados, como nós 

fazemos: cremos ver os espaços, as figuras, os movimentos, sentimos escoar o tempo, 

medimo-lo, e por fim agimos da mesma forma como se estivéssemos acordados. De 

modo que, passando-se metade da vida no sono, pela nossa capacidade de o 

reconhecer ou porque assim nos parece, não temos nenhuma ideia do verdadeiro, 

sendo então todos os nossos sentimentos meras ilusões. Quem sabe se essa outra 

metade da vida onde pensamos estar acordados não é um outro sono um pouco 

                                                
810 É na Primeira Meditação que Descartes avança esse argumento : «Supponam igitur non optimum Deum, 
fontem véritatis, sed genium aliquem malignum, eundemque summe potentem & callidum, omnem suam 
industriam in eo posuisse, ut me falleret… [Ie supposeray donc qu'il y a, non point vn vray Dieu, qui est la 
souueraine source de vérité, mais vn certain mauuais génie, non moins rusé & trompeur que puissant, qui a 
employé toute son industrie à me tromper.]», Œuvres de Descartes, op. cit., AT VII, 22 [e AT IX, 17]. 
811 «Si nous avons en nous des principes du vrai et si ceux que nous croyons avoir, et qu'on appelle axiomes, ou 
notions communes parce qu'elles sont conformes dans tous les hommes, sont conformes à la vérité essentielle ; 
et puisque nous ne savons que par la seule foi qu'un Être tout bon nous les a donnés véritables en nous créant 
pour connaître la vérité, qui saura sans cette lumière si, étant formés à l'aventure, ils ne sont pas incertains, ou 
si, étant formés par un être faux et méchant, il ne nous les a pas donnés faux afin de nous séduire ; montrant par 
là que Dieu et le vrai sont inséparables, et que si l'un est ou n'est pas, s'il est certain ou douteux, l'autre est 
nécessairement de même. (…)», nas Œuvres Complètes, op. cit., p. 90. 
812 A referência de Pascal parece, com efeito, ter sido o argumento tal como foi usado por Descartes, na Primeira 
Meditação (AT VII, 19), mas a hipótese existia desde a antiguidade (por ex. Platão, Teeteto, 158b1-158d9 ou 
Aristóteles, Metafísica, Livro Γ, 1011a6, ou ainda o próprio Epicteto, Diatribes, I, v) e fora retomada, como 
argumento céptico, por Montaigne, na referida Apologia de Raimundo Sabunde: «Ceux qui ont apparié notre vie 
à un songe, ont eu de la raison, à l'aventure plus qu'ils ne pensaient : Quand nous songeons, notre âme vit, agit, 
exerce toutes ses facultés, ni plus ni moins que quand elle veille. Mais si plus mollement et obscurément, non de 
tant certes, que la différence y soit, comme de la nuit à une clarté vive : Oui, comme de la nuit à l'ombre : Là 
elle dort, ici elle sommeille : Plus et moins. Ce sont toujours ténèbres, et ténèbres Cimmériennes. Nous veillons 
dormants et veillants dormons. Je ne vois pas si clair dans le sommeil : mais quant au veiller, je ne le trouve 
jamais assez pur et sans nuage. Encore le sommeil en sa profondeur endort parfois les songes. Mais notre veiller 
n'est jamais si éveillé qu'il purge et dissipe bien à point les rêveries : qui sont les songes des veillants : et pires 
que songes. Notre raison et notre âme recevant les fantaisies et opinions qui lui naissent en dormant et 
autorisant les actions de nos songes de pareille approbation qu'elle fait celles du jour, pourquoi ne mettons-nous 
en doute, si notre penser, notre agir, n’est pas un autre songer et notre veiller quelque espèce de dormir ?», in 
Les Essais de Michel de Montaigne, op. cit., pp. 387-388. Michel Le Guern, numa das notas a este fragmento, 
especula que Pascal poderia ter lido noutros autores, seus contemporâneos, argumentos muito semelhantes, como 
por exemplo num ensaio céptico da obra Les Diversités de Jean-Pierre Camus ou, ainda, em De l’immortalité de 
l’âme, I, ii, de Jean de Silhon. Cf. Œuvres Complètes, op. cit., n. 3, pp. 1353-1354. 
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diferente do primeiro, do qual nós acordamos quando pensamos dormir? (…)”813 

(sublinhado nosso) 

 

A razão natural seria então impotente, sem a fé, para salvar o homem das “trevas ciméricas”, 

já que este não saberia se podia confiar nos seus pensamentos, evidências e intuições, por não 

conhecer a sua origem, enquanto criatura, nem conseguiria distinguir se as suas sensações 

(espaços, figuras, movimentos) corresponderiam na verdade a uma realidade objectiva 

exterior, como cremos existir durante a nossa vigília, ou se elas seriam meramente sonhadas, 

já que a tese da sua similaridade não é racionalmente dirimível. Pascal reactualizava, assim, 

os argumentos principais do pirronismo – “pondo de lado [o]s menores como os discursos que 

os pirrónicos fizeram contra as impressões do hábito, da educação, dos costumes dos países, e 

outras coisas semelhantes que, embora arrastem a maior parte dos homens comuns os quais se 

limitam a dogmatizar sobre estes vãos fundamentos, são derrubadas pelo mais pequeno sopro 

dos pirrónicos”814 - e os do cepticismo metodológico de Descartes (génio maligno e sonho) 

para mais fortemente descredibilizar a filosofia pagã. Considerava, ainda, o “forte” argumento 

dogmático de que, “falando de boa fé e com sinceridade, não podemos duvidar dos princípios 

naturais”815, para muito facilmente o refutar com a dúvida – que ele atribui, mais uma vez, aos 

pirrónicos, neste caso, muito provavelmente, Montaigne - perante a nossa origem e natureza, 

em relação à qual os ‘dogmatistes’ nunca encontraram resposta. 

                                                
813 «De plus que personne n'a d'assurance, hors de la foi s'il veille ou s'il dort, vu que durant le sommeil on 
croit veiller aussi fermement que nous faisons. On croit voir les espaces, les figures, les mouvements, on sent 
couler le temps, on le mesure, et enfin on agit de même qu'éveillé. De sorte que, la moitié de la vie se passant en 
sommeil, par notre propre aveu ou quoi qu'il nous en paraisse, nous n'avons aucune idée du vrai, tous nos 
sentiments étant alors des illusions. Qui sait si cette autre moitié de la vie où nous pensons veiller n'est pas un 
autre sommeil un peu différent du premier, dont nous nous éveillons quand nous pensons dormir ? (sublinhado 
nosso)», nas Œuvres Complètes, op. cit., p. 579; na ed. LG, op. cit., 112. Numa versão anterior do fragmento, 
Pascal desenvolvia ainda o argumento desta forma : «[E quem duvida que se sonhássemos em companhia e que 
por acaso os nossos sonhos se combinassem, o que acontece bastas vezes, e que velássemos na solidão, não nos 
pareceriam as coisas invertidas? Enfim, como sonhamos muitas vezes que estamos a sonhar, empilhando um 
sonho no outro, não poderá acontecer que esta metade da vida seja ela própria um sonho sobre o qual os outros 
se empilham, do qual nós acordamos na morte, durante <o qual> nós tão pouco distinguimos os princípios do 
verdadeiro e do bem como durante o sono natural, não sendo talvez os diversos pensamentos que nos perturbam 
senão ilusões semelhantes ao escoamento do tempo, e aos vãos fantasmas dos nossos sonhos?]» 
814 «Voilà les principales forces de part et d'autre, je laisse les moindres comme les discours qu'ont faits les 
pyrrhoniens contre les impressions de la coutume, de l'éducation, des mœurs des pays, et les autres choses 
semblables qui, quoiqu'elles entraînent la plus grande partie des hommes communs qui ne dogmatisent que sur 
ces vains fondements, sont renversés par le moindre souffle des pyrrhoniens. On n'a qu'à voir leurs livres; si l'on 
n'en est pas assez persuadé, on le deviendra bien vite, et peut-être trop.», in Œuvres Complètes, op. cit., p. 579-
580 ; e na ed. LG, op. cit., pp. 112-113. 
815 «Je m'arrête à l'unique fort des dogmatistes qui est qu'en parlant de bonne foi et sincèrement, on ne peut 
douter des principes naturels. / Contre quoi les pyrrhoniens opposent, en un mot, l'incertitude de notre origine 
qui enferme celle de notre nature. A quoi les dogmatistes sont encore à répondre depuis que le monde dure.», 
ibidem. 
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 Noutro fragmento das Pensées, Pascal retoma um outro tópico montaniano contra a 

possibilidade de o homem se conhecer a si mesmo, à sua razão e à sua alma, que era, por um 

lado, uma das tarefas filosóficas mais recomendadas no pensamento sapiencial antigo – trata-

se, evidentemente, da injunção inscrita no frontão do templo de Delfos, “Γνῶθι σεαυτόνˮ 
(Platão, Cármides, 164d) –, retomado pelos pensadores humanistas e, por outro lado, uma das 

fontes de conhecimento da epistemologia cartesiana, ou seja, o auto-conhecimento. 

 

 “§ 56. 

 [«Harum sententiarum.816» 

Isso817 seria sem dúvida suficiente se a razão fosse razoável. Ela é-o bastante para 

confessar que ela não pôde ainda encontrar nada de firme, mas não desespera por 

ainda não o ter alcançado. Pelo contrário, ela está mais ardente que nunca nessa busca 

e assegura-se de ter em si as forças necessárias para essa conquista. 

[É preciso então derrotá-la e, depois de analisar as suas forças nos seus efeitos, que as 

reconheçamos em si mesmas. Vejamos se ela tem algumas forças e algumas garras 

para compreender a verdade.]”818 

 

Neste excerto que começa por uma citação de Cícero e comenta as páginas da Apologia de 

Raimundo de Sabunde, onde Montaigne, depois de verificar as insuficiências da razão 

relativamente ao conhecimento das coisas exteriores, acabava de apresentar as opiniões dos 

filósofos antigos (Platão, Aristóteles, Lucrécio, etc) sobre a possibilidade da razão se conhecer 

a si mesma e à nossa própria alma, Pascal acompanha a denúncia de Montaigne em relação à 

incapacidade de a razão e a alma conhecerem a verdade acerca de si mesmas – ou seja, a 

                                                
816 Início de uma citação das Disputationes Tusculanae, I, XI, de Cícero (que Montaigne cita na sua Apologia de 
Raimundo de Sabunde, in Montaigne, op. cit., p. 309, e que Pascal retoma neste fragmento suscitado 
precisamente pela leitura desse ensaio de Montaigne): «Lactance, Seneque, et la meilleure part entre les 
dogmatistes, ont confessé que c'était chose qu'ils n'entendaient pas. Et après tout ce dénombrement d'opinions : 
[I, XI] Harum sententiarum quæ vera sit, Deus aliquis viderit [Qual dessas opiniões seja a verdadeira, algum 
Deus o verá.], dit Cicero. Je connais par moi, dit S. Bernard, combien Dieu est incompréhensible, puis que les 
pièces de mon être propre je ne les puis comprendre. Heraclytus qui tenait tout être plein d'âmes et de démons, 
maintenait pourtant qu'on ne pouvait aller tant avant vers la connaissance de l'âme qu'on y pût arriver, si 
profonde être son essence.»  
817 Pascal refere-se ao que Montaigne escreveu na sua Apologia. Cf. Montaigne, Les Essais de Michel de 
Montaigne, op. cit., Liv. II, cap. xii, pp. 308 e ss : «Or voyons ce que l’humaine raison a appris de soi et de 
l’âme. Non de l’âme en général (…) mais de celle qui nous appartient, que nous devons mieux connaître.». 
818 «§56. (…) [«Harum sententiarum.» / [Cela suffirait sans doute si la raison était raisonnable. Elle l'est bien 
assez pour avouer qu'elle n'a pu encore trouver rien de ferme. Mais elle ne désespère pas encore d'y arriver. Au 
contraire elle est aussi ardente que jamais dans cette recherche et s'assure d'avoir en soi les forces nécessaires 
pour cette conquête. / [Il faut donc l'achever, et après avoir examiné ses puissances dans leurs effets, 
reconnaissons-les en elles-mêmes. Voyons si elle a quelques forces et quelques prises capables de saisir la 
vérité.]», na ed. LG, op. cit., p. 89 ; nas Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, pp. 561-2. 
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crítica da possibilidade de conhecer através do auto-conhecimento –, realçando a soberba da 

razão por achar que ainda conseguirá alcançar tal verdade, ao mesmo tempo que apresenta o 

propósito e estratégia da sua apologia. Pode, talvez, interpretar-se esta crítica da possibilidade 

do auto-conhecimento como tentando atingir também o projecto metafísico e epistemológico 

de Descartes, que tentou vencer o cepticismo descobrindo um ponto de apoio indubitável num 

movimento de introspecção meditativa, ou seja, através do auto-conhecimento e descoberta do 

sujeito que pensa (o qual por esse acto reflexivo poderia fundar todo o conhecimento). Para 

além disso, uma busca auto-reflexiva para conhecer a alma de cada um desemboca numa 

outra dificuldade que não havia ainda sido questionada com a radicalidade da pergunta de 

Pascal e sobre a qual nos deteremos na última secção: “O que é o eu?”819 

 Temos que frisar, no entanto, mais uma vez, que o propósito do apologista é, não só 

minar as ambições de todos os projectos filosóficos no que respeita ao conhecimento das 

verdades metafísicas e religiosas, como também gerar uma crise filosófica e existencial nos 

espíritos desses libertinos que acreditavam poder ser felizes com a sua descomprometida 

crença numa ciência mal compreendida e com a sua atitude leviana face às questões 

fundamentais da condição humana. 

 

 “§ 122. (…) 

Que fará então o homem neste estado? Duvidará ele de tudo? Duvidará ele se está 

acordado? Duvidará ele se existe? Não pode chegar-se a esse ponto, e considero com 

efeito que não houve nunca um pirrónico efectivo [que o fosse de modo] perfeito. A 

natureza sustenta a razão incapaz e impede-a de delirar até esse ponto.”820 

 

 

A superação do pirronismo 

 

 Não pode, pois, evidentemente, acusar-se Pascal de irracionalismo e o seu recurso ao 

pirronismo não visava desacreditar totalmente a razão, antes relativizá-la e definir-lhe alguns 

limites para evitar a soberba daqueles que confiavam cegamente nessa luz natural. Se o 

apologista não queria tomar o caminho da teologia natural, usando argumentos racionais para 

                                                
819 Cf. §582. : Œuvres Complètes, op. cit., p. 784 ; e na ed. LG, op. cit., pp. 373-374. 
820 «§122. (…) Que fera donc l'homme en cet état? Doutera-t-il de tout ? Doutera-t-il s'il veille, si on le pince, si 
on le brûle ? Doutera-t-il s'il doute ? Doutera-t-il s'il est? On n'en peut venir là, et je mets en fait qu'il n'y a 
jamais eu de pyrrhonien effectif parfait. La nature soutient la raison impuissante et l'empêche d'extravaguer 
jusqu'à ce point.», in Œuvres Complètes, op. cit., p. 580 ; e na ed. LG, op. cit., pp. 113. 
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provar a existência de Deus, ele também não poderia querer dispensar a razão na tarefa de 

persuadir os seus cultos e subtis interlocutores821. Mesmo sem recorrermos a toda a sua obra 

como matemático, geómetra ou físico – onde tal acusação seria, no mínimo, ridícula -, 

podemos encontrar, nas Pensées, fragmentos que reabilitam sensatamente o valor da razão e 

põem limites - quando não refutam mesmo - ao pirronismo, para se situarem numa posição de 

equilíbrio: 

 

“§ 172. Dois excessos: 

 Excluir a razão, não admitir senão a razão822.” 

 

Apesar das dificuldades insuperáveis e das suas limitações, há um princípio moral823 para 

Pascal que é o de pensar bem, segundo a recta razão, mas porque esta, entregue a si mesma,  

se perderia, ela precisa de um guia, de uma inspiração; temos de a procurar na “ordem do 

coração”. Pois é aí que se funda a possibilidade de conhecer os primeiros princípios e o 

caminho para a verdade: 

 

“§ 101. Conhecemos a verdade não somente pela razão mas também pelo coração. É 

deste último modo que conhecemos os primeiros princípios e é em vão que o 

entendimento, que não tem aí lugar, tenta combatê-los. Os pirrónicos, que não têm 

senão isso por objecto, aí trabalham inutilmente. Nós sabemos que não estamos a 

sonhar, ainda que estejamos numa incapacidade de o provar pela razão; esta 

incapacidade não conclui outra coisa senão a fraqueza da nossa razão, mas não a 

incerteza de todos os nossos conhecimentos, como eles o pretendem. Pois o 

conhecimento dos primeiros princípios, como a existência do espaço, do tempo, do 

movimento e dos números <é> tão firme como qualquer um dos que os nossos 

                                                
821 «La disqualification des apologétiques naturelles tendait à introduire au ‘mystère’ propre de la religion 
chrétienne, celui du ‘Rédempteur qui unissant en lui les deux natures humaine et divine, a retiré les hommes de 
la corruption du péché pour les réconcilier à Dieu’(499) [419 LG]. Il s’agissait non de récuser la raison, mais 
de la situer en son ordre, non d’abdiquer quoi que ce soit de ses idéales exigences, mais de montrer que celles-ci 
accusent la disproportion de l’univers plutôt qu’elles n’en distribuent les éléments. Bien plus, ce scandale 
auquel achoppe l’humaine philosophie devait servir de prélude à l’exposition du paradoxe chrétien d’un Dieu 
qui se cache dans le silence des constellations, la folie des hommes et la mort de son Fils.», in Pierre Magnard, 
Pascal, La Clé du Chiffre, op. cit., p. 301. 
822 «§ 172. Deux excès: exclure la raison, n’admettre que la raison.», na ed. LG, op. cit., p. 146 ; nas Œuvres 
Complètes, op. cit., Tomo II, p. 604. 
823 É, de facto, isso que se pode depreender do § 527: « L’homme est visiblement fait pour penser. C’est toute sa 
dignité et tout son mérite ; et tout son devoir est de penser comme il faut.», nas Œuvres Complètes, op. cit., 
Tomo II, p. 771 ; e na ed. LG, op. cit., p. 360. 
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raciocínios permitem obter, e é sobre esses conhecimentos do coração e do instinto 

que a razão tem de apoiar-se e onde ela funda todo o seu discurso.”824 

 

Este fragmento tem como referência as reflexões que Pascal fez no opúsculo dedicado, 

em parte825, ao “método das demonstrações geométricas, isto é, metódicas e perfeitas”, 

conhecido como De l’Esprit Géométrique. A perfeição da ordem demonstrativa - que se 

baseia nesse método verdadeiro, o qual consiste em não empregar nenhum termo que não 

tenha sido antes definido e de não apresentar nenhuma proposição que não possa ser 

demonstrada por verdades já conhecidas, ou dito de outro modo, o método de definir todos os 

termos e provar todas as proposições826 – exige, paradoxalmente, princípios indemonstráveis 

nos quais se fundam todos os termos e proposições que deles derivem e que a eles se possam 

reconduzir. Só assim se pode evitar o problema da regressão infinita na prova das 

proposições, ou seja, na justificação do conhecimento a que Montaigne já se tinha referido827, 

numa variação do trilema de Agripa. O que é significativo nesta nota das Pensées é que, 

segundo Pascal, a força que permite parar essa regressão das provas não vem da razão, mas do 

coração ou do instinto. Nesta medida, os argumentos dos pirrónicos tornam-se irrelevantes, 

pois eles “aí trabalham inutilmente”, já que a razão não tem aí jurisdição. A certeza que vem 

do conhecimento dos primeiros princípios, a saber, o espaço, o tempo, o movimento e os 

números vem pois do sentimento, que é também capaz de nos instruir, porque “[o]s princípios 

sentem-se, as proposições concluem-se e tudo isso com certeza, ainda que por diferentes 

                                                
824 «§ 101. Nous connaissons la vérité non seulement par la raison mais encore par le cœur. C'est de cette 
dernière sorte que nous connaissons les premiers principes et c'est en vain que le raisonnement, qui n'y a point 
de part, essaie de les combattre. Les pyrrhoniens, qui n'ont que cela pour objet, y travaillent inutilement. Nous 
savons que nous ne rêvons point, quelque impuissance où nous soyons de le prouver par raison; cette 
impuissance ne conclut autre chose que la faiblesse de notre raison, mais non pas l'incertitude de toutes nos 
connaissances, comme ils le prétendent. Car la connaissance des premiers principes, comme qu’il y a espace, 
temps, mouvement, nombres, <est> aussi ferme qu'aucune de celles que nos raisonnements nous donnent, et 
c'est sur ces connaissances du cœur et de l'instinct qu'il faut que la raison s'appuie et qu'elle y fonde tout son 
discours.», nas Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 573 ; e na ed. LG, op. cit., pp. 104-105. 
825 A outra parte é dedicada à Arte de Persuadir, mas que também continha regras para as definições, axiomas e 
demonstrações. É controverso se as duas partes do opúsculo fazem parte do mesmo texto ou se constituem 
fragmentos de obras diferentes. Originalmente, segundo alguns exegetas, o propósito deste opúsculo seria o de 
prefaciar, com “reflexões sobre a geometria em geral”, uns Elementos de Geometria, os quais teriam sido 
criticados por Arnauld e destruídos por Pascal, dos quais restaria (provavelmente) o fragmento da Introdução à 
Geometria (Œuvres Complètes, op. cit., Tomo I, pp. 140-142). Cf. as notas de Michel Le Guern em Œuvres 
Complètes, op. cit., Tomo II, pp. 1177-1184. 
826 «Cette véritable méthode, qui formerait les démonstrations dans la plus haute excellence, s’il était possible 
d’y arriver, consisterait en deux choses principales : l’une, de n’employer aucun terme dont on n’eût auparavant 
expliqué nettement le sens ; l’autre, de n’avancer jamais aucune proposition qu’on ne démontrât par des vérités 
déjà connues ; c’est-à-dire, en un mot, à définir tous les termes et à prouver toutes les propositions.», nas 
Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, pp. 155-6. 
827 Cf. Montaigne, Les Essais de Michel de Montaigne, op. cit., II, xii, p. 394. 



324 
 

vias”828. Não podemos deixar de assinalar, no entanto, que Pascal parece aderir aqui, de uma 

certa maneira, ao intuicionismo de Descartes, e contradizer as afirmações do §122, onde 

concedia razão aos pirrónicos, mas isso é aparente. Não obstante a contradição e o paradoxo 

fazerem parte da estratégia apologética pascaliana, o que acontece aqui é simplesmente a 

afirmação de que há duas ordens (ou ‘naturezas’829) diferentes, a da razão e a do coração, e 

que aquela tem limites e incapacidades que só podem ultrapassar-se com a ajuda desse 

instinto existencial que vem do coração, que todos temos e que nos garante, por exemplo, 

“que há três dimensões no espaço e que os números são infinitos” ou que “sabemos que não 

estamos a sonhar, ainda que estejamos numa incapacidade de o provar pela razão”. Isto é 

diferente do princípio de evidência, exigido por Descartes, como critério de clareza e 

distinção, para avançar no seu método de descoberta830, o qual obviamente apela à intuição, 

que é uma visão do espírito, uma iluminação natural. O sentimento que nos instrui, de que fala 

Pascal, é uma adesão espiritual pela fé, como se compreende do último parágrafo do §101 

LG831. 

O pirronismo serve de facto para revelar as contrariedades e humilhar uma razão que 

não reconheça os seus limites ou a sua jurisdição; ele é terapêutico, mas não é suficiente, pois 

só é parcialmente verdadeiro e também parcialmente falso – “Temos uma incapacidade de 

provar que é invencível contra todo o dogmatismo; [t]emos uma ideia da verdade que é 

invencível contra todo o pirronismo”832. A razão não é, então, dispensável na tarefa 

apologética833. Pois, pela razão, Pascal acredita poder levar o libertino a perceber que a adesão 

à religião é o melhor partido, na medida em que o acto de fé pode ser justificado 

                                                
828 «Les principes se sentent, les propositions se concluent et le tout avec certitude quoique par différentes 
voies.», nas Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 573 ; na ed. LG, op. cit., p. 105. 
829 «§ 103. Instinct et raison, marque de deux natures.», Idem, ibidem, p. 574 ; e, ibidem, p. 106. 
830 Embora seja verdade que no De l’Esprit Géométrique, haja uma clara influência do pensamento e do método 
cartesiano; mas não é só o método geométrico que interessa neste fragmento a Pascal. 
831 «… Et c'est pourquoi ceux à qui Dieu a donné la Religion par sentiment de cœur sont bienheureux et bien 
légitimement persuadés; mais <à> ceux qui ne l'ont pas nous ne pouvons la donner que par raisonnement, en 
attendant que Dieu la leur donne par sentiment de cœur, sans quoi la foi n'est qu'humaine et inutile pour le 
salut.», ibidem. 
832 «§ 385. Instinct, raison. / Nous avons une impuissance de prouver invincible à tout le dogmatisme. / Nous 
avons une idée de la vérité invincible à tout le pyrrhonisme.», ibidem, p. 673 e p. 241. 
833 «§ 159. É preciso saber duvidar onde é preciso, assegurar [tomar como certo] onde é preciso, submeter-se 
onde é preciso. Quem assim não faz, não entende a força da razão. Há aqueles que falham contra estes três 
princípios, seja assegurando tudo como demonstrativo, por falta de conhecimento no que seja a demonstração, 
ou duvidando de tudo, por não saberem onde devem submeter-se, ou submetendo-se em tudo, por não saberem 
onde devem julgar. / Pirrónico, geómetra, cristão: dúvida, segurança [certeza], submissão. [Soumission. / Il faut 
savoir douter où il faut, assurer où il faut, en se soumettant où il faut. Qui ne fait ainsi n'entend pas la force de 
la raison. Il y en a qui faillent contre ces trois principes, ou en assurant tout comme démonstratif, manque de se 
connaître en démonstration, ou en doutant de tout, manque de savoir où il faut se soumettre, ou en se soumettant 
en tout, manque de savoir où il faut juger. / Pyrrhonien, géomètre, chrétien : doute, assurance, soumission.]», 
ibidem, p. 601 e p. 143. 
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racionalmente. Num dos mais famosos fragmentos, §397 LG, Infini-rien834 - provavelmente 

escrito numa época em que tentava resolver um problema do cálculo de probabilidades (o 

“Problème des Partis” [Problema da Divisão das Apostas]) nos jogos de dados, colocado pelo 

jogador profissional e matemático amador Antoine Gombaud (o Chevalier de Méré)835, e que 

escreveu essas reflexões aritméticas sobre o infinito que aparecem no De l’Esprit 

Géométrique -, dirigido a esse interlocutor libertino, livre pensador, amante dos prazeres, do 

jogo e das apostas, Pascal apresenta-lhe uma prova racional de que, num jogo de 

probabilidades entre a existência de Deus e a sua inexistência, isto é, entre infinito ou nada, a 

melhor aposta é a que visa a primeira hipótese. O argumento só funciona se de facto se tiver 

de apostar, mas Pascal, num diálogo ‘ficcional’ com o libertino, postula essa necessidade, 

baseado na compulsividade para jogar do seu interlocutor, mas também, tendo em conta que 

tal jogo compromete a existência e a salvação do jogador: 

 

“§ 397. (…) 

- Sim, (…) é necessário apostar. Isso não depende da vontade, estais já embarcados. 

Que partido tomareis então ? Vejamos, pois que é preciso escolher, vejamos aquele 

que vos interessa menos. Tendes duas coisas a perder, o verdadeiro e o bem, e duas 

coisas para apostar, a vossa razão e a vossa vontade, o vosso conhecimento e a vossa 

beatitude, e a vossa natureza tem duas coisas às quais fugir, o erro e a miséria. A vossa 

razão não será por isso mais atingida, pois que é preciso necessariamente escolher, 

escolhendo uma ou outra. Eis um ponto resolvido. Mas e a vossa beatitude ? Pesemos 

o ganho e a perda ao tomardes a coroa que Deus é. Estimemos esses dois casos : se 

ganhardes, ganhareis tudo, e se perderdes, não perdereis nada; apostai pois que Ele é, 

sem hesitar.”836 

                                                
834 Este fragmento está traduzido integralmente no anexo T4. 
835 Numa carta escrita a Pascal, o Chevalier de Méré terá posto o problema de saber como é que, num jogo de 
azar, interrompido a meio, se podem dividir as partidas para saber quem ganhou. Tratava-se de uma forma 
alternativa de pôr um problema conhecido desde o fim da Idade Média como Problema dos Pontos, nos jogos de 
dados, sobre os quais matemáticos italianos do século XVI, Pacioli, Tartaglia e, no século XVII, Cardano e até 
Galileu, teriam escrito na tentativa de resolver o assunto. Foi, no entanto, na troca epistolar entre Pascal e Pierre 
Fermat que a solução apareceu, ainda que de duas maneiras diferentes, com o Triângulo Aritmético de Pascal e 
com o método do cálculo das combinações de Fermat. Cf. as notas de Michel Le Guern em Œuvres Complètes, 
op. cit., Tomo I, pp. 1042-1043, mas também no Tomo II, pp. 1449-1451.  
836 «§ 397. (…) - Oui, mais il faut parier. Cela n'est pas volontaire, vous êtes embarqués. Lequel prendrez-vous 
donc? Voyons, puisqu'il faut choisir voyons ce qui vous intéresse le moins. Vous avez deux choses à perdre : le 
vrai et le bien, et deux choses à engager : votre raison et votre volonté, votre connaissance et votre béatitude, et 
votre nature deux choses à fuir : l'erreur et la misère. Votre raison n'est pas plus blessée puisqu'il faut 
nécessairement choisir, en choisissant l'un que l'autre. Voilà un point vidé. Mais votre béatitude? Pesons le gain 
et la perte en prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux cas : si vous gagnez vous gagnez tout, et si vous 
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 Resumindo, grosseiramente, as quatro hipóteses possíveis no raciocínio da “Aposta” 

de Pascal837, podemos considerar. 1) o libertino aposta na existência de Deus (o infinito) e 

verifica-se que Deus existe mesmo, ele ganha por isso tudo; 2) o libertino aposta na não 

existência de Deus (o nada) e verifica-se que Deus existe mesmo, o libertino perde o caminho 

para a salvação e fica entregue à sua condição miserável e ao seu nada; 3) o libertino aposta 

na existência de Deus, mas Deus não existe, então ele não perde nada a não ser o orgulho, 

pois que, se a sua condição já era a mortal, ele apenas deixa de ganhar a eternidade que não 

teria de qualquer dos modos em que votasse, ou seja, ele ‘perde’ muito pouco; 4) o libertino 

aposta a não existência de Deus e, de facto, Deus não existe, então poderá continuar no seu 

cepticismo e nihilismo, sem perder a face, mas isso é completamente inócuo face ao nada da 

sua condição, ou seja, ‘ganha’ muito pouco. Como é evidente, o que ressalta deste argumento 

é que na hipótese de apostar na existência de Deus e este, com efeito, existir, o jogador ganha 

sempre infinitamente mais (porque ganha tudo) do que perde (pouco), no caso de Ele não 

existir, tal como do que ganha (quase nada), se apostar que Ele não existe e Deus, de facto, 

não existir, e definitivamente mais do que se apostar que Deus não existe e Ele, na verdade, 

existir, pois aí não ganha nada. Há tudo para ganhar e pouco, senão mesmo nada, para perder. 

Trata-se de um argumento mais pragmático do que lógico, pois ele acontece num domínio de 

incerteza e, por isso, convoca mais a prudência do que a verdade838. Mas ainda que não seja 

certa, a solução preferível, ela é provável839, e tendo em conta a superioridade infinita do 

ganho face à inferioridade finita da perda, a probabilidade do ganho é mais relevante do que a 

incerteza da perda, logo, agir na incerteza é mais razoável do que não agir: “Todo o jogador 

arrisca com certeza para ganhar com incerteza, e no entanto ele arrisca certamente o finito 

para ganhar incertamente o finito, sem pecar contra a razão. Não há distância infinita entre 

essa certeza que expomos e a incerteza do ganho; isso é falso. Há sim, na verdade, uma 

infinidade entre a certeza de ganhar e a certeza de perder, mas a incerteza de ganhar é 

proporcional à certeza daquilo que arriscamos segundo a proporção das hipóteses de ganho e 

de perda. E daí vem que se há tantas hipóteses de um lado como do outro, a aposta é feita a 

jogar de igual contra igual. E então a certeza daquilo que se expõe é igual à incerteza do 
                                                                                                                                                   
perdez vous ne perdez rien : gagez donc qu'il est sans hésiter.», in Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, pp. 677-
8 ; na ed. LG, op. cit., p. 249. 
837 Para uma outra leitura do “Pari” de Pascal, leia-se Goldmann, L., Le Dieu Caché, op. cit., pp. 315-337. 
838 Sobre a lógica das “apostas” de Pascal, cf. Jeff Jordan, Pascal’s Wager – Pragmatic Arguments and Belief in 
God, Oxford University Press, Oxford – New York, 2006, pp. 29 e ss.  
839 Cf. § 511 : «Mais est-il probable que la probabilité assure ? / Différence entre repos et sûreté de conscience. 
Rien ne donne l’assurance que la vérité ; rien ne donne le repos que la recherche sincère de la vérité.», in Œuvres 
Complètes, op. cit., Tomo II, p. 764 ; na ed. LG, op. cit., p. 352. 
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ganho, longe portanto de haver uma infinita distância. E assim a nossa proposição tem uma 

força infinita, quando se trata de arriscar o finito, num jogo onde há iguais hipóteses de ganho 

e de perda, e o infinito para ganhar.”840 

 Trata-se, portanto, de uma demonstração racional – “e, se os homens são capazes de 

alguma verdade, esta é um exemplo”, acrescenta Pascal -, mas o seu interlocutor responde-lhe 

que se sente forçado a apostar – e, com efeito, uma das críticas mais frequentes que se aponta 

ao argumento da “Aposta” é que ele padece da falácia conhecida como argumentum ad 

baculum, porque coage com o apelo ao medo das consequências (perdição da alma) da não 

aposta – já que ele não quer acreditar e não tem liberdade para deixar de acreditar. O 

apologista muda então de estratégia, saltando para uma crítica das paixões, pois que, tendo em 

conta que pela razão se tornou provado que é melhor apostar na existência de Deus do que na 

sua não existência, somente a inclinação da vontade do libertino e a sua soberba podem querer 

persistir numa atitude que recusa Deus. “Trabalhai pois, não para vos convencerdes pelo 

aumento das provas de Deus, mas [antes] pela diminuição das vossas paixões.”841 

 Esta crítica das inclinações naturais da vontade (de origem augustiniana) está ligada 

com outros fragmentos das Pensées que fazem a análise da vaidade e do egoísmo (amor-

próprio) de cada um dos homens e põem em jogo uma questão fundamental na estratégia 

apologética e na crítica geral da ideologia da representação cartesiana: o eu. É sobre o lugar 

que esta questão toma naquilo a que chamámos “dispositivo catóptrico” das Pensées e que faz 

delas um análogo discursivo de um quadro de tipo vanitas, que nos debruçaremos na última 

secção deste último capítulo. 

 

 

 

 
                                                
840 «Tout joueur hasarde avec certitude pour gagner avec incertitude, et néanmoins il hasarde certainement le 
fini pour gagner incertainement le fini, sans pécher contre la raison. Il n'y a pas infinité de distance entre cette 
certitude de ce qu'on expose et l'incertitude du gain : cela est faux. Il y a, à la vérité, infinité entre la certitude de 
gagner et la certitude de perdre, mais l'incertitude de gagner est proportionnée à la certitude de ce qu'on 
hasarde selon la proportion des hasards de gain et de perte. Et de là vient que s'il y a autant de hasards d'un 
côté que de l'autre le parti est à jouer égal contre égal. Et alors la certitude de ce qu'on s'expose est égale à 
l'incertitude du gain, tarit s'en faut qu'elle en soit infiniment distante. Et ainsi notre proposition est dans une 
force infinie, quand il y a le fini à hasarder, à un jeu ou il y a pareils hasards de gain que de perte, et l'infini à 
gagner.», in Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, pp. 678-9 ; na ed. LG, op. cit., pp. 250-251. 
841 «Travaillez donc non pas à vous convaincre par l'augmentation des preuves de Dieu, mais par la diminution 
de vos passions. [a. C'est le coeur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c'est que la foi. Dieu sensible au 
coeur, non à la raison. /  Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point; on le sait en mille choses. / Je dis 
que le coeur aime l'être universel naturellement et soi-même naturellement, selon qu'il s'y adonne, et il se durcit 
contre l'un ou l'autre à son choix. Vous avez rejeté l'un et conservé l'autre; est-ce par raison que vous vous 
aimez?]», nas Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, pp. 679 ; na ed. LG, op. cit., p. 251. 
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Secção 4.  

O dispositivo catóptrico das Pensées 

 

A catóptrica da Apologia 

 

 Temos visto, desde o início deste capítulo, que a Apologia da Religião Cristã foi 

concebida a pensar não no público em geral (e muito menos num público cristão já 

‘convertido’ ou preparado para receber a palavra das Sagradas Escrituras), mas, sobretudo, 

num tipo de destinatários muito particular, que identificámos – e, evidentemente, muitos 

outros, antes de nós, já o fizeram – com os libertinos contemporâneos de Pascal, com os quais 

convivera nos salões parisienses, no seu período mundano, e com quem tivera relações de 

amizade. Por ter tido uma relação tão próxima com essas pessoas, por ter partilhado inúmeras 

conversas842 mundanas e discussões científicas ou filosóficas e, talvez até, por, de uma certa 

maneira, se poder rever, até à sua conversão da “noite de fogo”, na situação desses 

personagens843, a Apologia parece ter, em muitos momentos, uma dimensão fortemente 

dialógica. Algumas notas e fragmentos (por ex. §§2, 3, 5, 7 e 9 LG) apontam mesmo para a 

hipótese de o projecto poder ser realizado por diálogos e/ou através de cartas844 – 

provavelmente, cartas abertas; eventualmente, assinadas por Salomon de Tultie845 -, sugerindo 

uma dimensão pessoal, para não dizer íntima, com os seus destinatários. Um dos destinatários 

é mesmo nomeado por três vezes (§§509, 544 e 691 LG), Damien Mitton (1618-1690), amigo 

de Pascal, que com ele parece entrar em diálogo, designadamente, nos fragmentos sobre o 

‘eu’ e sobre o ‘honnête homme’. Rico burguês, homem da corte, de gosto refinado, escrevera 

umas Pensées sur l’honnêteté, onde se defendia a civilidade, a cortesia, o decoro, a 

sinceridade e a probidade para distinguir os homens honestos. Pascal analisou e criticou, 

como veremos daqui a pouco, essa moral libertina que se orientava por virtudes aristocratas 
                                                
842 As conversations eram, aliás, um tópico frequentemente discutido pelos teóricos da honnêteté, como revelam 
os capítulos de L’honnête homme ou l’art de plaire à la Cour (1630), «De la conversation des égaux» e «De la 
conversation des grands», onde se elaboram regras de cortesia e civilidade para as conversas entre ‘honestos’. 
843 A hipótese pode parecer abusiva, pois a relação de Pascal com o cristianismo e, em particular, com o 
jansenismo havia já começado há muito. Desde o acidente de seu pai, Étienne Pascal, que fora auxiliado pelos 
irmãos Deschamps, em 1646, que iniciaram a família Pascal na leitura de obras oriundas dos jansenistas de Port-
Royal. Mas até 23 de Novembro de 1654 e apesar da «primeira conversão» de 1646, Pascal continuou a manter 
contactos regulares com os meios mundanos, pelo que pode imaginar-se o ‘apologista’ a olhar para um Pascal 
mais mundano. 
844 Philippe Sellier, que se diz publicar as Pensées na sua ordem ‘objectiva’, começa a sua edição pelas cartas 
(Lettre pour porter à chercher Dieu; Lettre d’ôter les obstacles; mais duas estavam previstas: [Lettre] pour 
‘montrer que la religion n’est point contraire à la raison’ e ‘Lettre de l’utilité des preuves’). Cf. Pascal, Pensées 
(ed. Sellier), op. cit., pp. 67-86.  
845 Este seria, muito provavelmente, o pseudónimo sob o qual Pascal assinaria a Apologia, se a tivesse podido 
completar e publicar em vida. 
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ou burguesas e por uma prudência e uma racionalidade, indiferentes a Deus e à religião. 

Também, o Chevalier de Méré (1607-1684), um correspondente de Pascal, escreveu várias 

obras sobre a honnêteté (publicadas só depois da morte de Pascal) e, tendo estado na origem 

do Problema da Divisão das Partidas, pode por isso, apesar de não ser nomeado, identificar-

se como o interlocutor (pelo menos) do § 397 sobre a ‘Aposta’, pois nele o autor entra em 

diálogo directo com um ‘jogador inveterado’ e exemplifica com o jogo de azar da “cara ou 

coroa”, o mesmo a que se referia Méré na carta onde lhe colocara o problema. 

 Por outro lado, em muitos fragmentos das Pensées, Pascal usa a primeira pessoa, num 

registo de intimidade com os seus pensamentos, com as suas angústias e com as suas 

ambições, mas frequentemente esse ‘je’ que fala ou o ‘moi’ de quem fala não parece, por 

vezes, ser exactamente o Blaise Pascal que nasceu em Clermont-Ferrand a 19 de Junho de 

1623 e que era filho de Étienne Pascal, mas antes um duplo, Salomon de Tultie, um 

‘Salomão’, pregador, ‘Eclesiastes’, que queria salvar os homens, os libertinos, per stultitiam 

predicationis846, e que era também um anagrama de dois outros noms de plume, Louis de 

Montalte, autor assumido das Provinciales, e Amos Dettonville847, que assinou algumas obras 

de matemática e geometria848 (ligadas à roulette ou curva ciclóide). Um duplo que aparece, 

por vezes, também como um outro, como quando elogia o seu estilo digressivo (§628 LG). 

Mas em alguns momentos do texto, Pascal parece mesmo inverter literariamente o discurso e 

encarnar, antes, o personagem do seu interlocutor: 

 

“§ 400. Eis o que vejo e o que me atormenta. Eu olho para toda a parte e em todo o 

lado vejo obscuridade. A natureza nada me oferece a não ser matéria de dúvida e de 

inquietude. Se aí não visse nada que marcasse uma Divindade, eu determinar-me-ia 

pela negativa; se visse por todo o lado marcas de um Criador, eu repousaria em paz na 

fé. Mas, vendo demasiado para negar e pouco demais para me assegurar, eu fico num 

estado a lamentar, e onde eu desejei cem vezes que, se um Deus a sustentasse, ela o 

mostrasse sem equívoco; e que se as marcas que ela dá são enganadoras, então que ela 

                                                
846 1ª Epístola de São Paulo aos Coríntios: «Pois, já que o mundo, por meio da sua sabedoria, não reconheceu a 
Deus na sabedoria divina, aprouve a Deus salvar os que crêem, pela loucura da pregação. (Cor I, 1)» 
(sublinhado nosso). Cf. http://www.capuchinhos.org/biblia/index.php?title=1Cor_1 
847 Sobre esta variedade de pseudónimos e as suas razões, veja-se a introdução de Michel Le Guern à sua edição 
das Œuvres Complètes, op. cit., pp. xv-xxiii. 
848 Escritas, já no período após a «2ª conversão», num registo literário, em que, para além das demonstrações 
geométricas, Amos Dettonville, com o perfil, ele próprio, de um “honnête homme”, faz considerações de ordem 
moral e sobre o ethos do geómetra. Cf. Dominique Descotes, Blaise Pascal : Littérature et Géométrie, Centre 
d'Études sur les Réformes, l'Humanisme et l'Âge Classique - Centre International Blaise Pascal, Presses 
Universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2001, pp. 7-9 e todo o capítulo I “Portrait du géomètre en 
honnête hommeˮ, pp. 13-53. 
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as suprima de uma vez; que ela diga tudo ou nada, de modo que eu visse que partido 

dever tomar. Pois que, no lugar em que me encontro, ignorante daquilo que sou e do 

que devo fazer, eu não conheço nem a minha condição nem o meu dever. (…) ”849 

 

Este ‘eu’ que aqui confessa as suas dúvidas, as suas angústias e lamenta a sua condição é 

evidentemente o interlocutor a quem Pascal empresta as palavras, como se assim pretendesse 

que o ‘libertino’ lesse, ouvisse interiormente, estabelecesse um diálogo interior – de uma 

maneira muito augustiniana - com os seus próprios pensamentos, ao ler-se nas páginas de 

Salomon de Tultie850. Como alguns quadros de naturezas mortas de tipo vanitas, também aqui 

parece haver, ao mesmo tempo, o recurso a um artifício de trompe-l’œil - que aqui seria, em 

rigor, se nos for permitida a transposição, um trompe-l’esprit, na medida em que o leitor, por 

momentos, pode acreditar estar a ouvir o que diz a sua alma e não somente uma representação 

escrita desse seu eventual discurso interior – e a uma reflexão especular, numa espécie de 

espelho discursivo, retórico-literário, de uma imagem virtual de um ‘eu’ – o do leitor – que se 

lê reflectido no retrato representado pelo autor da Apologia. É nisto, pois, que consiste, numa 

primeira abordagem, o ‘dispositivo catóptrico’ das Pensées. 

 

Pascal, leitor de Montaigne e Descartes 

 

 Porém, a complexa relação de identidade e reflexão entre Pascal, o autor e o leitor, a 

máscara e a simulação, neste discurso fragmentário e enviesado, ao estilo de uma anamorfose, 

conta ainda com outros elementos. Pois, se Pascal, ou Salomon de Tultie, dialoga com o 

libertino, Mitton ou Méré ou ainda um outro qualquer anónimo, ele não é menos o 

interlocutor, o leitor, o intérprete, o contraditor, num diálogo literário e filosófico com duas 

referências do pensamento profano nas quais o jovem Blaise se formou enquanto pensador. 
                                                
849 «§ 400. Voilà ce que je vois et ce qui me trouble. Je regarde de toutes parts, et je ne vois partout qu'obscurité. 
La nature ne m'offre rien qui ne soit matière de doute et d'inquiétude. Si je n'y voyais rien qui marquât une 
Divinité, je me déterminerais à la négative; si je voyais partout les marques d'un Créateur, je reposerais en paix 
dans la foi. Mais, voyant trop pour nier et trop peu pour m'assurer, je suis dans un état à plaindre, et où j'ai 
souhaité cent fois que, si un Dieu la soutient, elle le marquât sans équivoque; et que, si les marques qu'elle en 
donne sont trompeuses, elle les supprimât tout à fait; qu'elle dît tout ou rien, afin que je visse quel parti je dois 
suivre. Au lieu qu'en l'état où je suis, ignorant ce que je suis et ce que je dois faire, je ne connais ni ma 
condition, ni mon devoir. (…)», in Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, pp. 688-9; na ed. LG, op. cit., pp. 262-3. 
850 Na tese já referida, sobre o discurso da vanitas na época clássica, de Karine Lanini, a autora diz a propósito 
desta estratégia apologética e literária de Pascal: «… s’immiscer dans la conversation de l’homme avec lui-
même, et lui faire ainsi croire qu’il se persuade de ce dont on veut le convaincre, est sans doute le seul moyen de 
toucher son public. Susciter de la sorte une conversation intérieure est peut-être aussi le seul moyen d’échapper 
à la vanité du dialogue, illusoire dès lors que notre condition est si misérable qu’elle est radicalement solitaire : 
donner au lecteur l’illusion qu’il s’entend lui-même parler, c’est garantir qu’il écoutera ce qu’il a à se dire.», in 
Lanini, K., Dire la Vanité à l’Âge Classique, op. cit., pp. 86-87. 
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Obviamente, uma delas é Montaigne, cujos Essais foram, com certeza, como que um 

livro de cabeceira, não só no seu período de formação ‘mundana’, mas mesmo durante a 

redacção dos fragmentos e notas que constituem as Pensées, como revelam tantas passagens 

em que o seu nome é referido851 ou em que os números das páginas da sua edição (a de 1652) 

dos Ensaios são apontados no início ou no meio das suas reflexões, apresentando-se estas 

como comentários ou notas de leitura na preparação do seu próprio projecto. As críticas, por 

vezes severas – “§ 574. Montaigne. São grandes os defeitos de Montaigne. (…) Não podemos 

perdoar-lhe os seus sentimentos totalmente pagãos relativamente à morte. Pois é preciso 

renunciar a toda a piedade se não quisermos pelo menos morrer de modo cristão. Ora ele não 

pensa senão em morrer cobarde e debilmente em todo o seu livro.”852 -, outras vezes mais 

condescendentes – “§ 549. Montaigne. Aquilo que Montaigne tem de bom só pode ser 

adquirido dificilmente. Aquilo que ele tem de mau, ou seja, fora dos [bons] costumes, poderia 

ter sido corrigido num instante se o tivessem avisado que ele se alongava demasiado com 

histórias e que falava de si em demasia.”853 – não evitam que se perceba a dimensão da 

importância – como aliás já vimos nas secções anteriores – da leitura desse maître à penser, 

não obstante as diferenças. No entanto, Pascal chega mesmo a assumir a sua relação de 

intimidade com as páginas de Montaigne, no fragmento 583: 

 

“Não é em Montaigne mas em mim [dans moi] que encontro tudo aquilo que nele 

vejo.”854 (sublinhado nosso) 

 

 Não podemos deixar de ver aqui a confissão pascaliana desta reflexão especular (mais 

uma) – metáfora óptica que o uso do verbo ‘voir’, em vez de ‘lire’, autoriza - nas páginas das 

Pensées. Sublinhamos também esse moi, presente no fragmento, que sendo pronominal não 

deixa de ser uma manifestação de um ‘eu’, que se exprime e é expresso no discurso, mas cujo 

                                                
851 O índice temático da edição de Le Guern, publicada na colecção «Folio-Classique» e, depois, na «Pléiade», 
indica esta série de fragmentos que referem nominalmente Montaigne: §§82, 221, 264, 387, 388, 469, 494, 549, 
574, 583, 628, 653, 697, 698, 771, 773, 775. Cf. Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 1646; na ed. LG, op. 
cit., p. 745. 
852 «§ 574. Montaigne. / Les défauts de Montaigne sont grands. (...) On peut excuser ses sentiments un peu libres 
et voluptueux en quelques rencontres de la vie, mais on ne peut excuser ses sentiments tout païens sur la mort. 
Car il faut renoncer à toute piété si on ne veut au moins mourir chrétiennement. Or il ne pense qu'à mourir 
lâchement et mollement par tout son livre.», in Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, pp. 781-2; na ed. LG, op. 
cit., pp. 370-1. 
853 «§ 549. Montaigne. / Ce que Montaigne a de bon ne peut être acquis que difficilement. Ce qu'il a de mauvais, 
j'entends hors les mœurs, pût être corrigé en un moment si on l'eût averti qu'il faisait trop d'histoires et qu'il 
parlait trop de soi.», in Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 777; na ed. LG, op. cit., p. 365-6. 
854 «§ 583. Ce n’est pas dans Montaigne mais dans moi que je trouve tout ce que j’y vois.», in ibidem, p. 784 e p. 
374. 
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referente não deixa de ser enigmático, pois que pode ser o próprio Pascal, o seu duplo, 

Salomon, ou ainda, a voz do libertino, dado que Montaigne pode ser visto como o “mestre” de 

toda essa geração de libertinos contemporâneos de Pascal. Todas estas interpretações são 

possíveis face aos jogos de máscaras e simulações que atravessam as Pensées. Nenhum delas, 

no entanto, anula o facto de este fragmento ser mais um exemplo da dificuldade que o tema da 

representação do ‘eu’ apresenta no texto pascaliano. 

 Não deixa por isso de ser um ‘acaso’ interessante que o fragmento imediatamente 

anterior (§ 582 LG) tenha a célebre pergunta “O que é o eu?”, não só na edição de Le Guern, 

mas também na de Lafuma (§§ 688 e 689), na de Tourneur-Anzieu (§§ 736 e 737), todas 

feitas segundo a Primeira Cópia, e ainda na edição de Philippe Sellier855, feita pela Segunda 

Cópia, ou seja, todas elas, portanto, edições «objectivas», feitas segundo a ordem em que os 

fragmentos foram encontrados e copiados à morte de Pascal. Talvez, por isso, essa 

proximidade dos dois fragmentos não seja apenas uma mera coincidência, mas um facto 

revelador de uma (não será a única como veremos) possível fonte montaniana das reflexões 

sobre o ‘eu’ [moi]. Uma outra indicação que aponta nesse sentido é o fragmento 771: 

 

“Sinto uma maldade que me impede de concordar com o que diz Montaigne, que a 

vivacidade e a firmeza enfraquecem em nós com a idade856. Eu não queria que assim 

fosse. E tenho inveja de mim mesmo. Este eu [moi] de vinte anos já não sou eu 

[moi]857.”858 

 

Não só este fragmento revela de novo a ligação íntima entre a reflexão sobre o tema do ‘eu’ e 

a leitura de Montaigne, como o tipo de reflexão que é essa consideração do ‘eu’, enquanto 

existência no tempo que se transforma, porque perde o vigor, e que envelhece, porque o 

retrato de uma idade não coincide com o de outra idade, mostrando-nos a inconstância da 

nossa existência, a nossa efemeridade e a incerteza da hora da nossa morte. É, ainda, a marca 
                                                
855 Cf. Pascal, Pensées (Sellier), op. cit., p. 392 
856 Pascal faz aqui referência ao ensaio lvii, no Livro I, “Sobre a idade”: «Il est possible qu'à ceux qui employent 
bien le temps, la science, et l'expérience croissent avec la vie : mais la vivacité, la promptitude, la fermeté, et 
autres parties bien plus notres, plus importantes et essentielles, se fanissent et s'allanguissent.», in Les Essais de 
Michel de Montaigne, op. cit., Liv. I, cap. lvii, p. 562. 
857 Aqui, Pascal repete a experiência de comparação que Montaigne descreve entre um retrato, aos 25, e outro, 
aos 35 anos: «La mort se mêle et confond par tout à notre vie : le déclin préoccupe son heure, et s'ingère au 
cours de notre avancement même. J'ai des portraits de ma forme de vingt et cinq, et de trente-cinq ans : je les 
compare avec celui d'asteure : combien de fois, ce n'est plus moi : combien est mon image présente plus éloignée 
de celles-là, que de celle de mon trépas.», Idem, ibidem, Liv. III, cap. xiii, p. 461. 
858 «§ 771. Je me sens une malignité qui m'empêche de convenir de ce que dit Montaigne, que la vivacité et la 
fermeté s'affaiblissent en nous avec l'âge. Je ne voudrais pas que cela fût. Je me porte envie à moi-même. Ce moi 
de vingt ans n'est plus moi.», nas Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 897; na ed. LG, op. cit., p. 505. 
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do pathos barroco, o pensamento obcecado e obcecante pela imagem de si mesmo e da morte 

iminente, numa palavra, a vanitas, que aparece nas páginas dos Essais de Montaigne e que se 

projecta na literatura do século XVII. (O fragmento seguinte859, sobre o sono como imagem 

da morte, que também foi buscar a Montaigne – Liv. II, cap. Vi, “Não é sem razão que nos 

fazem olhar para o nosso próprio sono, como uma semelhança que ele tem com a morte.” -, 

ou imagem da vida (la vida es un sueño) seria um outro prolongamento destes temas barrocos, 

nas Pensées: “O sono é a imagem da morte, dizeis; e eu [moi], eu [je] digo que ele é antes a 

imagem da vida.”) 

 Mas há outra referência importante, não só para compreender o dispositivo catóptrico 

das Pensées e a reversibilidade entre autor e leitor, como também para reconhecer outra fonte 

das reflexões pascalianas sobre o ‘eu’. Falamos de Descartes. 

 As relações de Pascal e Descartes, em vida, não foram as melhores – a visita de 

Descartes a Pascal, nos dias 23 e 24 de Setembro de 1647, revelou uma incompatibilidade de 

humores e caracteres – mas a filosofia de Descartes, muito influente nos meios que 

frequentou, fez necessariamente parte da herança de Pascal, e é uma evidência que ele leu 

algumas das suas obras, nomeadamente, as Meditações (na tradução do Duc de Luynes) e os 

Princípios (em latim)860. Os fragmentos em que o nome de Descartes aparece são 

relativamente pouco numerosos, se compararmos com Montaigne, por exemplo, mas o 

número de fragmentos em que Pascal dialoga, comenta, critica o cartesianismo, a filosofia 

natural (a física) de Descartes são em muito maior número861. Depois há também os 

fragmentos que não são propriamente um comentário, mas que estão imbuídas de 

cartesianismo – a dúvida (argumentos do génio maligno e do sonho), o dualismo metafísico 

antropológico, a res cogitans, os animais-máquina e os autómatos, o método da demonstração 

geométrica, o infinito, etc. Nada disto pode, contudo, minimizar as diferenças de importância 

entre a leitura de Montaigne e a de Descartes e, por maioria de razão, a virtual identificação 

entre Pascal e cada um daqueles autores: desde logo, Pascal nunca se revê, conscientemente, 

em Descartes.  

                                                
859 «§ 772. Le sommeil est l’image de la mort, dites-vous; et moi je dis qu’il est plutôt l’image de la vie.» 
860 Cf., a propósito das leituras do texto de Descartes e dos seus comentários pascalianos nos fragmentos das 
Pensées (Carraud apresenta, inclusive, uma lista de correspondências, p. 227), Carraud, V., Pascal et la 
Philosophie, op. cit., pp. 217-234. 
861 Carraud retira, no estudo citado, uma primeira conclusão, depois de verificar que as referências explícitas ao 
Descartes dos Principia são todas relativas à sua física e que as relativas à metafísica das Meditationes parecem 
estar ausentes: «… le nom même du Descartes métaphysicien, celui des Meditationes, est absent des Pensées. 
Mais il serait faux d’en déduire que les textes et les thèses du cartésianisme sont également absents des Pensées. 
Au contraire pourra-t-on sans doute soutenir que Descartes est d’autant plus présent dans les Pensées qu’il n’y 
est pas nommé ; présence constante mais tantôt rigoureusement fidèle et explicite, tantôt clandestine, tantôt 
conflictuelle et destructrice.», in Carraud, ibidem, p. 224. 
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 Todavia, se o autor dos Essais foi uma referência incontornável na meditação 

pascaliana sobre o ‘eu’, Descartes não o foi menos. Ainda que devamos ter em mente, como 

disse Pascal, na sua L’Art de Persuader, que “[a]queles que têm um espírito de subtil 

discernimento sabem bem quão grande é a diferença entre duas palavras semelhantes, 

segundo os lugares e as circunstâncias que os acompanham”862 e que “[n]em todos aqueles 

que dizem as mesmas coisas as possuem da mesma maneira”863; e ainda, referindo-se à 

expressão «Je pense, donc je suis», em Santo Agostinho e Descartes, que os “mesmos 

pensamentos crescem algumas vezes de modo completamente diferente num outro distinto do 

seu autor”864. O ‘eu’ de Montaigne não era certamente o mesmo ‘eu’ de que falava Descartes, 

embora ambos os discursos tenham sido ostensivamente textos da primeira pessoa – textos ou 

imagens, pois ambos os caracterizaram também recorrendo à metáfora pictórica, “pois aquilo 

que [aqui] pinto sou eu [moi]”865, avisava Montaigne ao leitor, no prefácio aos Essais, 

enquanto Descartes, no princípio do seu Discours de la Méthode, anunciava a sua intenção, 

“cuidarei bem de fazer ver, neste discurso, quais são os caminhos que eu [je] segui e de aqui 

representar a minha vida como num quadro”866 (sublinhados nossos) -, mas o “espírito subtil” 

de Pascal terá conseguido ver bem uma distinção nas representações do ‘eu’ e denunciar, 

embora implicitamente, as diferenças. 

 

                                                
862 O parágrafo completo diz : «Ceux qui ont l’esprit de discernement savent combien il y a de différence entre 
deux mots semblables, selon les lieux et les circonstances qui les accompagnent. Croira-t-on, en vérité, que deux 
personnes qui ont lu et appris par cœur le même livre le sachent également, si l’un le comprend en sorte qu’il en 
sache tous les principes, la force des conséquences, les réponses aux objections qu’on y peut faire, et toute 
l’économie de l’ouvrage ; au lieu qu’en l’autre ce soient des paroles mortes, et des semences qui, quoique 
pareilles à celles qui ont produit des arbres si fertiles, sont demeurées sèches et infructueuses dans l’esprit 
stérile qui les a reçues en vain ?», in Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, pp. 178-179. 
863 «Tous ceux qui disent les mêmes choses ne les possèdent pas de la même sorte…», ibidem, p. 179. 
864 «Les mêmes pensées poussent quelquefois tout autrement dans un autre que dans leur auteur : infertiles dans 
leur champ naturel, abondantes étant transplantées. / Mais il arrive bien plus souvent qu’un bon esprit fait 
produire lui-même à ses propres pensées tout le fruit dont elles sont capables, et qu’ensuite quelques autres, les 
ayant ouï estimer, les empruntent et s’en parent, mais sans en connaître l’excellence ; et c’est alors que la 
différence d’un même mot en diverses bouches paraît le plus.», ibidem, p. 180. Para um comentário desta 
passagem, sobretudo no que respeita ao “verdadeiro autor” do cogito, cf. Carraud, V., Pascal: Des 
Connaissances Naturelles…, op. cit., pp. 77-84. 
Descartes estava bem consciente que Santo Agostinho tinha já usado o ‘argumento do cogito’ na Cidade de 
Deus, Liv. XI, cap. xxvi desde que Mersenne lho revelara numa carta de Abril ou Maio de 1637, mas numa 
resposta de 25 de Maio do mesmo ano defende-se, dizendo ao seu amigo que ele usa o argumento noutro sentido, 
cf. Œuvres de Descartes, op. cit, AT I, 376. Para um comentário às outras cartas em que Descartes dá notícia 
dessas diferenças e ao diferente entendimento de Arnauld e de Pascal face à ‘autoria’ do argumento, veja-se 
Pascal, Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, pp. 1197-1198. 
865 Antes de iniciar os Ensaios propriamente ditos, Montaigne escreve um pequeno aviso ao leitor, onde diz: «Je 
veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice : car c'est moi que je 
peins. Mes défauts s'y liront au vif. Et ma forme naïve, autant que la révérence publique me l'a permis. 
(sublinhado nosso)», in Les Essais de Michel de Montaigne, op. cit., p. 117. 
866 «Mais ie feray bien ayse de faire voir, en ce discours, quels sont les chemins que i'ay suiuis, & d'y 
representer ma vie comme en vn tableau… (sublinhado nosso)», in Œuvres de Descartes, op. cit, AT VI, 3-4. 
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A representação do eu: o ‘je’ e o ‘moi’ 

 

 Dado que esta tese se ocupa de representação, seria no mínimo estranho que não se 

falasse explicitamente de um elemento importante, o elemento determinante, na acção de 

representar, o seu agente, o seu sujeito. Toda a representação, para além de ser uma relação 

entre um representante e um representado, é uma relação feita por e para um sujeito. Sem um 

sujeito que sustente e determine essa relação de representação, não pode dizer-se que haja 

verdadeiramente algo que represente outro algo. Dois objectos não se representam se a 

relação entre eles não for determinada como uma representação. A representação não é um 

estado de coisas, mas uma intelecção de um estado de coisas. O sujeito realiza essa intelecção. 

Mas o sujeito não determina apenas uma representação. Enquanto sujeito de representação, 

numa relação gnoseológica com tudo aquilo que lhe é exterior, com o mundo dos objectos, o 

sujeito representa vários objectos, realiza várias representações e torna-se a síntese dessas 

várias representações. Aliás, é assim que ele se constitui enquanto sujeito. Pois, de facto, de 

cada vez que o sujeito representa, ele representa-se também, reflexivamente, enquanto sujeito: 

ele auto-representa-se.  

 Esta brevíssima e intrusiva rememoração de um aspecto transcendental da 

representação – o do sujeito - terá ressoado de maneira certamente anacrónica, no meio de um 

capítulo dedicado a Pascal. O que a legitima é, no entanto, a discussão de uma filosofia da 

representação e do sujeito que teve, como é convencionalmente assumido, uma origem em 

Descartes. E foi, de certo modo, nas reflexões aforísticas e assistemáticas sobre o ‘eu’, 

precisamente feitas nas Pensées, que Pascal pôs em causa essa metafísica cartesiana do 

sujeito, perguntando por um ‘moi’ que parecia postulado nessa metafísica (e também na física 

cartesiana), designadamente, no ‘cogito’ dos Principia. 

 Na referência de passagem que há pouco fizemos à Arte de Persuadir de Pascal, 

pudemos notar que ele reconhecia a diferença de uso das mesmas expressões em Santo 

Agostinho e em Descartes, nomeadamente, em relação à frase «La matière est dans une 

incapacité naturelle invincible de penser» e ao «je pense, donc je suis» (que é o que nos 

interessa). Não nos importa saber, agora, aqui quem foi o ‘verdadeiro’ autor do ‘cogito’, mas 

apenas que Pascal reconheceu a importância do uso que lhe deu o autor do Discurso do 

Método e dos Principia, quando diz: 

 

“Pois eu sei quão grande é a diferença entre escrever uma palavra por acaso, sem aí 

fazer uma mais extensa e mais profunda reflexão, e perceber nessa palavra uma 
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sequência admirável de corolários, que prova a distinção das matérias e espirituais, e 

disso fazer um princípio firme e sustentado de uma física inteira, como Descartes 

pretendeu fazer.”867 (sublinhado nosso) 

 

Com efeito, foi logo na quarta parte do Discours de la Méthode – que tanto influenciou esse 

De L’Esprit Géométrique de Pascal – que Descartes apresentou essa noção, ao dizer, depois 

de ressalvar que iria falar das reflexões muito metafísicas que havia feito, para estabelecer o 

seu método: 

 

“E no entanto, a fim de que se possa julgar se os fundamentos que eu tomei são 

suficientemente firmes, não encontro outra maneira senão falar nisso. (...) Mas, pouco 

depois, tomei atenção ao facto de, enquanto pensava que tudo era falso, ser necessário 

que eu, que pensava, fosse qualquer coisa. E reparando que esta verdade: eu penso, 

logo existo [je pense, donc je suis], era tão firme e segura, que todas as extravagantes 

suposições dos Cépticos não seriam capazes de a abalar, eu julguei que poderia 

recebê-la, sem escrúpulo, como o primeiro princípio da Filosofia, o qual eu 

procurava.”868 

 

E confirmava esse primeiro princípio firme e seguro, mais tarde, em latim, nos Principia 

Philosophiae de 1644: 

 

                                                
867 «En vérité, je suis bien éloigné de dire que Descartes n’en soit pas le véritable auteur, quand même il ne 
l’aurait appris que dans la lecture de ce grand saint. Car je sais combien il y a de différence entre écrire un mot 
à l’aventure, sans y faire une réflexion plus longue et plus étendue, et apercevoir dans ce mot une suite 
admirable de conséquences, qui prouve la distinction des natures matérielle et spirituelle, et en faire un 
principe ferme et soutenu d’une physique entière, comme Descartes a prétendu faire. Car, sans examiner s’il a 
réussi efficacement dans sa prétention, je suppose qu’il l’ait fait, et c’est dans cette supposition que je dis que ce 
mot est aussi différent dans ses écrits d’avec le même mot dans les autres qui l’ont dit en passant, qu’un homme 
mort d’avec un homme plein de vie et de force.», in Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, pp. 179-180. 
868 «Et toutefois, affin qu'on puisse iuger si les fondemens que i'ay pris sont assez fermes, ie me trouue en 
quelque façon contraint d'en parler. (...)  Mais, aussitost après, ie pris garde que, pendant que ie voulois ainsi 
penser que tout estoit faux, il falloit necessairement que moy, qui le pensois, fusse quelque chose. Et remarquant 
que cete vérité : ie pense, donc je suis, estoit si ferme & si assurée, que toutes les plus extrauagantes 
suppositions des Sceptiques n'estoient pas capables de l'esbransler, ie iugay que ie pouuois la receuoir, sans 
scrupule, pour le premier principe de la Philosophie, que ie cherchois.», in Œuvres de Descartes, op. cit, AT VI, 
31-32. 
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“E por conseguinte esta ideia [cognitio], eu penso, logo existo [ego cogito, ergo sum], 

é a primeira e a mais certa [certissima] que possa ocorrer àquele que conduz a sua 

filosofia ordenadamente.”869 

 

Esta primeira verdade que Descartes assim descobria, depois das suas dúvidas metódicas mas 

não menos radicais – um percurso de meditação que o filósofo do método expôs, com a 

clareza e a articulação próprias, exigidas por essa forma de pensar, nas Meditationes de Prima 

Philosophia -, permitia-lhe encontrar um ponto de apoio seguro para construir todo um 

sistema metafísico (e físico) do saber – essa “física inteira” herdada por Pascal - e revelava-

lhe a existência de um ‘eu’, um ‘je’, no sujeito que pensa, um ‘je’, cuja única determinação 

era ser essa coisa que pensa, res cogitans e, portanto, substância. Uma substância pensante e, 

por isso, ontologicamente distinta das outras substâncias (e acidentes) que o sujeito 

representa, cuja essência é a extensão.  

 Mas nas Pensées, Pascal sonda mais profundamente as bases dessa metafísica, 

perguntando, no fragmento 582 LG, “O que é o eu?” [Qu’est-ce que le moi?]. Esta pergunta, 

aparentemente simples, pedindo uma definição real do ‘moi’, ou seja, perguntando pela 

quididade do sujeito, faz algo que nunca tinha sido feito até então, nem sequer por Descartes: 

a substantivação do pronome ‘moi’, ao colocar o artigo ‘le’, e fazer do ‘eu’ um nome cujo 

referente (e o sentido) é um enigma. Segundo Vincent Carraud, esta substantivação (ou 

nominalização) do ‘moi’ serviria a Pascal para des-substancializar o ‘ego’, para despromover 

o ‘je’ enquanto substância e assim minar a metafísica cartesiana870, transformando a questão 

essencial “o que sou eu?” [qu’est-ce que je suis?871], que, na verdade, pergunta pelo sujeito 

das representações, em “o que é o eu?” [qu’est-ce que le moi?], em que o ‘eu’ se torna no 

objecto de uma (eventual) definição, de uma situação existencial (onde é que ele se encontra, 

quem é ele?) e, como veremos já de seguida, de uma relação amorosa. Pascal realiza uma 

sequência de inversões, ao acrescentar determinações à sua pergunta inicial: 

 

 “§ 582. O que é o eu ? 

                                                
869 «Ac proinde haec cognitio, ego cogito, ergo sum, est omnium prima & certissima, quae cuilibet ordine 
philosophanti occurrat.», in Œuvres de Descartes, op. cit, AT VIII, 7. 
870 Veja-se Carraud, V., Pascal: des connaissances naturelles…, op. cit., p. 115, onde avança essa hipótese, mas 
sobretudo a recente obra Carraud. V., L’Invention du Moi, Collection de métaphysique – Chaire Étienne Gilson, 
Presses Universitaires de France, 2010, pp. 15-41, onde desenvolve mais detidamente essa hipótese. 
871 O que Descartes pergunta na 2ª meditação é «Sed quid igitur sum? / Mais qu’est-ce donc que je suis?». Cf. 
Œuvres de Descartes, op. cit, AT VII, 28 / AT IX, 22. 
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Um homem que se põe à janela para ver quem passa ; se eu ali passar, poderei dizer 

que ele se pôs ali para me ver ? Não, pois ele não pensa em mim em particular ; mas 

aquele que ama alguém por causa da sua beleza, amá-lo-á ? Não, pois aquela pequena 

verruga que matará a beleza sem matar a pessoa, fará com que ele não a ame mais.”872 

 

Pascal começa por inverter a perspectiva de uma imagem que Descartes apresenta na 

Meditatio II, quando acaba de dar o exemplo da cera e ‘concluir’ que ela se conhece apenas 

pela visão dos olhos e não pela simples inspecção do espírito (como o ‘je’ se conhece): como 

“se por acaso eu visse por entre uma janela transeuntes que passam na rua, à vista dos quais 

não deixaria de dizer que são homens que eu vejo, tal como vejo a cera; e, no entanto, que 

vejo eu através da janela, para além de chapéus e casacos, que podem cobrir espectros ou 

autómatos que apenas se movem à custa de um mecanismo?”873 Ora, enquanto Descartes põe 

o seu ‘eu’, o seu ‘ego’, à janela para ver os transeuntes, sujeitando-os soberanamente pelo seu 

olhar, cognoscente e determinante, Pascal coloca o ‘eu’ no lugar do transeunte que não sabe 

se alguém à janela se terá posto ali para o ver a si mesmo e não a outro qualquer. O ‘eu’ de 

Descartes é um sujeito abstracto, necessário e universal, que se conhece a si mesmo, pela 

introspecção do espírito, e que determina a representação daquilo que cai sobre o seu olhar, 

isto é, constitui os seus objectos indiferentes e anónimos, os transeuntes. O ‘eu’ de Pascal é 

um ‘eu’ singular, concreto e determinado por uma circunstância contingente (“se eu passo por 

aí”), que é potencialmente objectificado pelo olhar, eventual, de quem está à janela, mas na 

incerteza de saber se esse outro está à janela para o ver, porque o quer ver, a si e a mais 

ninguém. Evidentemente, o ‘eu’ de Descartes também não sabe se o que vê tem uma 

existência para lá das aparências, porque só tem acesso a isso que está lá fora pelo intermédio 

dos sentidos, mas o resto das suas Meditações vai permitir que ele, partindo daquele ponto de 

apoio firme e seguro, que é o próprio sujeito, vá reconstruir a fiabilidade das suas percepções 

                                                
872 «§ 582. Qu'est-ce- que le moi? / Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants; si je passe par là, 
puis-je dire qu'il s'est mis là pour me voir? Non; car il ne pense pas à moi en particulier; mais celui qui aime 
quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il? Non : car la petite vérole, qui tuera la beauté sans tuer la 
personne, fera qu'il ne l'aimera plus.», in Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 784; na ed. LG, op. cit., p. 
373. 
873 «Unde concluderem statim: ceram ergo visione oculi, non solius mentis in spectione, cognosci ; nisi jam forte 
respexissem ex fenestrâ homines in plateâ transeuntes, quos etiam ipsos non minus usitate quàm ceram dico me 
videre. Quid autem video praeter pileos & vestes, sub quibus latere possent automata? / d'où ie voudrois 
presque conclure, que l'on connoist la cire par la vision des yeux, & non par la seule inspection de l'esprit, si 
par hazard ie ne regardois d'vne fenestre des hommes qui passent dans la rue, à la veuë desquels ie ne manque 
pas de dire que ie voy des hommes, tout de mesme que ie dis que ie voy de la cire ; Et cependant que voy-je de 
cette fenestre, sinon des chapeaux & des manteaux, qui peuuent couurir des spectres ou des hommes feints qui 
ne se remuent que par ressors?», in Œuvres de Descartes, op. cit, AT VII, 32 / AT IX, 25. 
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e representações do mundo exterior. O ‘eu’ de Pascal é de outra ordem. Ele não quer 

conhecer-se enquanto sujeito, nem quer saber o que é que o vê, ele quer saber quem é e - num 

subtil deslize para uma terceira pessoa indefinida, um ‘alguém’ -, ele quer saber se é amado 

pela sua beleza (aparência) – porque se tornou num objecto visível. Há, portanto, um salto da 

ordem do conhecimento, que é a perspectiva das Meditationes, para a ordem da existência e 

da caridade, do amor, que é a perspectiva das Pensées. Pascal dá-nos outra indicação sobre 

esse ‘eu’ que ele procura: trata-se de um ‘eu’ pessoal. O que se percebe pelo pensamento que 

conclui que, se a qualidade, a beleza, da pessoa desaparecer – for destruída, for ‘assassinada’ 

– for a razão pela qual ela é amada, então a pessoa deixará de ser amada, ainda que não deixe 

de existir. Mas visto que a sua qualidade visível, aparente, corpórea, não é suficiente para 

definir a pessoa que é o ‘eu’, pois a beleza pode desaparecer e a pessoa continuar, Pascal tem 

de continuar a sua indagação na alma – porque na metafísica cartesiana a pessoa é 

dualisticamente constituída por res extensa – corpo - e por res cogitans – espírito ou alma. 

 

“§ 582. (…) E se me amam pelo meu juízo, pela minha memória, amar-me-ão ? Não, 

pois eu posso perder essas qualidades sem me perder a mim mesmo. Onde está pois 

esse eu se ele não está nem no corpo nem na alma ? E como amar o corpo ou a alma, a 

não ser por essas qualidades, que não são aquilo que faz o Eu, já que são perecíveis ? 

Pois, será que amaríamos abstractamente a substância da alma de uma pessoa, 

quaisquer que fossem as qualidades ? Isso não é possível e seria injusto. Não amamos, 

portanto, nunca ninguém mas tão-somente as qualidades.”874 

 

Mas também não é na alma que a pessoa, o ‘eu’, se encontra, visto que também aí, se as 

qualidades desaparecerem, qualidades que são, pois, perecíveis, porque se trata de uma pessoa 

concreta, que existe no espaço e no tempo, que está sujeita à inconstância e impermanência da 

existência humana – como o ‘moi’ que Montaigne pintou nos seus Essais, como o ‘moi’ que 

vira num retrato com 25 anos, tão diferente desse outro, com 35, um ‘moi’ que brevemente, a 

qualquer momento, poderia também morrer - ele poderá, no entanto, enquanto entidade 

                                                
874 «§ 582. (…) Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on? moi? Non, car je puis 
perdre ces qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi, s'il n'est ni dans le corps, ni dans l'âme? et 
comment aimer le corps ou l'âme, sinon pour ces qualités, qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont 
périssables? Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne, abstraitement, et quelques qualités qui y 
fussent? Cela ne se peut, et serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités.», nas 
Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 784; na ed. LG, op. cit., pp. 373-374. 
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espiritual, permanecer, porque, por definição (augustiniana, cartesiana e pascaliana), a alma 

seria imortal. O que importa verificar é que não se encontrando o ‘eu’ nem no corpo nem na 

alma, esse ‘eu’ não faz parte de nenhuma substância que constitua a pessoa, ainda que fosse 

esperado que esse ‘eu’, sendo “a substância da alma de uma pessoa”, tivesse que estar algures, 

fazer parte da constituição ontológica - corpo/espírito – da pessoa. A expressão “substância 

da alma de uma pessoa” parece até indicar que o ‘eu’ teria de ser ainda mais substancial à 

pessoa do que a própria substância! Mas isso não é possível “e seria injusto”. Injusto porque, 

sem as qualidades, nós amamos um centro vazio, um ‘eu’ tirânico, que só quer ser amado, que 

se ama a si mesmo e que se torna odiável, como diz outro fragmento (§ 509 LG)875. Na 

verdade, o que parece poder concluir-se é que é o amor que constitui o ‘eu’, a pessoa. O ‘eu’ 

só existe, se for amado. Mas só podemos amar qualidades; se não tiver qualidades, não 

podemos amar ninguém. (Note-se o jogo linguístico que Pascal pode fazer em francês entre 

‘personne’ – pessoa – e ‘personne’ – ninguém.) 

 O ‘eu’ - metafísico - não é então possível de encontrar (representar) em lado nenhum. 

Ele não é substância, não se encontra em nenhuma parte da pessoa e não parece ter nenhuma 

singularidade para além das que somem as suas qualidades. O ‘eu’ metafísico parece assim ser 

uma quimera, uma ilusão. Ele não pode ser encontrado na metafísica de Descartes, na filosofia 

– praticamente uma tautologia, no tempo e no meio em que viveu Pascal -, mas tão só na 

ordem da caridade. É o ponto de vista do apologista que, noutros fragmentos, faz a análise 

moral do ‘moi’, a partir do ponto de vista da vontade e do ‘amor-próprio’ (§ 758), onde 

finalmente se encontra o ‘eu’, pois a “sua natureza consiste em amar-se apenas a si e de não se 

considerar senão a si”876 (§ 758). O ‘eu’ aparece, então, como objecto que se constitui a si 

mesmo nessa vontade ou inclinação natural de se amar a si mesmo, ou seja, de se afirmar 

enquanto identidade; o ‘eu’ é uma relação de si consigo mesmo, cujo modo de ser é o amor-

próprio. 

 

* 

 

                                                
875 «§ 509. (…) En un mot, le moi a deux qualités : il est injuste en soi en ce qu'il se fait centre de tout. Il est 
incommode aux autres en ce qu'il les veut asservir, car chaque moi est l'ennemi et voudrait être le tyran de tous 
les autres.», in Œuvres Complètes, op. cit., Tomo II, p. 763; na ed. LG, op. cit., p. 351. 
876 «§ 758. La nature de l'amour-propre et de ce moi humain est de n'aimer que soi et de ne considérer que soi. 
Mais que fera-t-il?», ibidem, p. 892 e pp. 499-450. 
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 Desse ponto de vista, “o eu é odiável”, diz Pascal ou Salomon de Tultie, no § 509 LG. 

E, mais uma vez, este fragmento enceta um diálogo com o libertino. Desta vez ele chega a ser 

mesmo nomeado. Trata-se do teórico da honnêteté, como já referimos acima, Mitton. O que 

está em jogo neste fragmento é a atitude civilizada, cortesã, relativa ao ‘eu’, que consistia em 

encobrir o ‘eu, isto é, não falar muito de si, para não suscitar a inveja e a cobiça alheias, e ser 

amável para todos. Pascal critica essa atitude, porque ocultar o ‘eu’ dessa forma não faz 

desaparecer o problema, apenas o esconde. Qual problema? A natureza do ‘eu’, denunciada no 

§ 758 LG877, ou seja, a do amor-próprio. Faz parte da natureza do ‘eu’ amar-se a si mesmo, 

querendo ser amado por todos, concentrando em si, tiranicamente, todos os interesses. Por 

esse motivo, os homens não querem encarar a verdade, a sua natureza miserável, cheia de 

defeitos e mortal – natureza derivada da queda no pecado original -, preferindo comprazer-se 

com os elogios, as mentiras e as ilusões que alimentem o seu ego e a sua vaidade. Existe, 

portanto, uma permanente contradição entre o desejo de identificação a si e a alienação de si 

na construção alucinada de uma imagem do eu. A única maneira, então, segundo Pascal, de 

combater esse defeito inerente aos homens, é através da humilhação do amor-próprio. 

 Por isso nos parece haver a preparação desse dispositivo catóptrico nas Pensées: 

através de um duplo movimento reflexo, Pascal oferece, num espelho fragmento, como que 

um retrato de si mesmo, mas como um outro, des-subjectivando-se, humilhando o seu amor-

próprio – odiando o eu, – expondo-se numa caveira descarnada, em toda a sua crueza 

miserável e mortal, como quem oferece esse reflexo ao seu interlocutor, para este nele se 

poder reflectir. Não será, por isso, talvez descabido comparar a experiência da leitura das 

Pensées com a da contemplação de uma natureza morta do tipo da vanitas, tão abundante na 

época, na medida em que, também aí, é como se se confrontasse o leitor-espectador com o seu 

próprio retrato, na perspectiva da sua morte próxima e inevitável, mostrando-lhe, de forma 

alegórica mas também através de uma experiência estética, o carácter transitório e vão de 
                                                
877 «§ 758. (…)Il ne saurait empêcher que cet objet qu'il aime ne soit plein de défauts et de misère, il veut être 
grand, il se voit petit; il veut être heureux, et il se voit misérable; il veut être parfait, et il se voit plein 
d'imperfections; il veut être objet de l'amour et de l'estime des hommes, et il voit que ses défauts ne méritent que 
leur aversion et leur mépris. Cet embarras où il se trouve produit en lui la plus injuste et la plus criminelle 
passion qu'il soit possible de s'imaginer; car il conçoit une haine mortelle contre cette vérité qui le reprend, et 
qui le convainc de ses défauts. Il désirerait de l'anéantir, et, ne pouvant la détruire en elle-même il la détruit, 
autant qu'il peut, dans sa connaissance et dans celle des autres; c'est-à-dire qu'il met tout son soin à couvrir ses 
défauts et aux autres et à soi-même, et qu'il ne peut souffrir qu'on les lui fasse voir ni qu'on les voie. / C'est sans 
doute un mal que d'être plein de défauts, mais c'est encore un plus grand mal que d'en être plein et de ne les 
vouloir pas reconnaître, puisque c'est y ajouter encore celui d'une illusion volontaire. Nous ne voulons pas que 
les autres nous trompent; nous ne trouvons pas juste qu'ils veuillent être estimés de nous plus qu'ils ne méritent : 
il n'est donc pas juste aussi que nous les trompions et que nous voulions qu'ils nous estiment plus que nous ne 
méritons», ibidem. 
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todos os prazeres, dos divertimentos e de todas as glórias, para o recordar da sua 

fragilidade e da sua verdadeira essência. 
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Conclusão 
 

 

 
§ 154. Le dernier acte est sanglant,  

quelque belle que soit la comédie en tout le reste. 
On jette enfin de la terre sur la tête   

et en voilà pour jamais. 
(Pascal, Pensées)  

 

 

 

 Uma conclusão pode ser sentida como um acto de violência num trabalho filosófico se 

tivermos em mente com isso a ideia de encerrar ou de terminar a reflexão, como se o 

pensamento pudesse chegar a um ponto em que seria estancado para deter um fluxo 

hemorrágico de ideias, de determinações dessas ideias, de analogias, de refutações, de 

comentários e de tantas outras variações do discurso mental e expresso. Nesse sentido, a 

conclusão terá de ser sempre uma imposição exterior ao pensamento, a determinação de uma 

vontade ou de uma regra – que é uma convenção de vontades. Mas de uma certa maneira, o 

carácter formal de uma tese para a obtenção do grau de doutoramento implica um contexto 

institucional que determina a necessidade funcional desse termo. A conclusão pode, no 

entanto, ser simplesmente entendida como a consequência necessária de um encadeamento 

lógico – que, à escala de um discurso longo e complexo, será sempre uma arregimentação de 

silogismos, formais ou informais, numa argumentação dirigida e orientada - ou o culminar de 

um percurso de investigação. Neste caso, assume-se que será uma estabilização provisória, 

num caminho que não pode estar nunca definitivamente encerrado. Se a assumirmos como tal, 

ela é mais a ocasião de um balanço do que uma verdadeira conclusão ou encerramento. Na 

verdade, será talvez a oportunidade de reformular questões e de abrir novas possibilidades de 

percurso. Esse balanço é, pois, também um esforço de rememoração daquilo que foi feito, 

uma auto-avaliação dos resultados perante as hipóteses assumidas e a problematização de 

novas questões que tenham surgido. Não convém, no entanto, que seja demasiado longa ou 

demasiado afastada daquilo que foi investigado, sob pena de perder a sua pertinência de 

conclusão, e é por isso que seremos breves e sucintos. 

 Começámos por dizer, na introdução, que trataríamos aqui de representação, que o 

nosso caminho se faria à volta e através dessa noção, cuja força centrípeta é quase tão intensa 

como a sua centrifugacidade, e cuja amplitude exige, por isso, uma certa selecção e 



 344 

confinamento. Não quisemos, no entanto, eliminar completamente ou demasiadamente o seu 

carácter originariamente multifacetado, nem deixar que essa variedade dominasse o percurso, 

impedindo qualquer articulação minimamente estruturada e consistente do assunto e da 

argumentação. Guiados por uma intuição, cuja génese nos seria impossível precisar com 

exactidão, tínhamos a convicção de que pensaríamos a representação a partir de uma analogia, 

entre a representação mental (cognitiva) e a representação pictórica, da qual estávamos tão 

certos quanto, efectivamente, fomos encontrando muitos sinais do seu carácter primitivo e 

alargado no próprio discurso filosófico da época que elegemos para situar a noção. Essa não 

foi, contudo, uma eleição arbitrária, dado que era evidente e, até certo ponto, consensual que 

havia sido nessa época que ela começara a entrar insistentemente no vocabulário intelectual 

europeu e a dominar os seus modos de pensar e de agir. A ‘nossa’ analogia determinou, 

também, em certa medida as disciplinas filosóficas em que nos orientaríamos ou, em rigor, 

essa zona intermédia e transdisciplinar entre a epistemologia e a estética, entendidas, cada 

uma delas, num sentido lato; sendo também manifesto que abordaríamos acidentalmente 

questões de outras áreas, por um lado, porque essa compartimentação dos saberes (e dos 

fazeres) não existia ainda naquela época, e por outro, porque ela não se coaduna com a 

heterogeneidade das matérias nem com a fluidez dos conceitos, os quais facilmente oscilam, 

derivam, declinam e trasbordam as categorias disciplinares.  

 Por razões já, em boa hora, suficientemente explicadas, umas mais acidentais outras 

mais essenciais, começámos, no primeiro capítulo, a analisar o “paradigma representativo” no 

discurso filosófico do século XVII, a partir da «Lógica de Port-Royal». Tendo em conta que 

ela se apresentou mais como um compêndio de filosofia cartesiana e menos como um tratado 

tradicional de lógica, encontrámos uma primeira parte que apresentava alguns traços 

fundamentais da filosofia do conhecimento de Descartes que se consubstanciaram aí numa 

“lógica das ideias”. Noção confusa e ambígua, a ideia não foi menos uma noção que governou 

a maior parte da epistemologia da época, que a tornou, portanto, numa epistemologia da ideia 

e da representação. As ambiguidades da ideia e talvez também a sua matriz semântica terão 

levado a que ela fosse pensada – quase dizíamos ‘imaginada’ - como signo nessa Lógica, na 

esteira do próprio Descartes, que se tinha já socorrido, logo no seu Le Monde, da metáfora 

semiótica para explicar a percepção sensível e a partir daí conceber a sua filosofia natural. De 

uma curta mas pregnante “teoria do signo representativo”, obtivemos alguns traços 

elementares da própria noção de representação que a constitui. Ela é uma relação entre um 

representante e um representado, o qual dá a ver, o qual substitui, se quisermos, mas apenas 

gnoseologicamente, por estar em vez disso que representa – embora a representação nunca 
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seja uma verdadeira (ontológica) substituição, antes é uma restituição da sua presença -; a 

representação é, porém, sempre por e para alguém, um sujeito, pelo que, ao contrário do que 

aparenta, o signo representativo é sempre uma relação triangulada. A representação também 

não é uma verdadeira relação, no sentido ontológico, entre um representante e um 

representado, porque ela não liga sempre duas coisas, dois particulares existentes, mas 

sobretudo uma relação gnoseológica ou cognitiva. As aproximações entre o signo de Port-

Royal e o signo saussuriano, feitas por outros, anteriormente, haviam sido demasiadamente 

apressadas e patentemente obnubiladas por uma ideologia estruturalista, em moda na segunda 

metade do século XX. Fizemos também uma distinção, nem sempre fácil de ler, pelo facto de 

haver alguma confusão na expressão dos próprios Arnauld e Nicole, entre a representação e a 

significação, da qual só tem sentido falar, em rigor, no contexto da lógica e da gramática de 

Port-Royal, em relação com os signos linguísticos, manifestações corpóreas, orais ou escritas, 

de conteúdos mentais, ideias. A divisão dos signos na Lógica permitiu-nos compreender 

outras características importantes da representação semiótica, desde logo, a sua necessária 

transitividade e a sua imanente reflexividade. Dimensões da representação que voltaríamos a 

encontrar no capítulo III, ao estudar as teorias e as práticas da representação pictórica. O 

estudo da crítica da semelhança como critério da representação terá, porventura, mostrado 

mais dificuldades do que soluções ao problema de conhecer a natureza mimética ou 

convencional da representação. O segundo capítulo haveria de permitir problematizar de novo 

esta questão, a propósito do modelo na pintura e na prática científica, sobretudo, tendo em 

conta a relevância da analogia no discurso expositivo e explicativo da ‘ciência’ da época. E 

Descartes, principal promotor da recusa da semelhança, fora um dos que mais usara a 

metáfora e a analogia nos seus textos filosóficos e científicos. A questão da analogia, para a 

qual a leitura de Leibniz, nomeadamente, do Quid sit idea e da Carta a Arnauld de 9 de 

Outubro de 1687, onde ele se explica sobre o conceito de “expressão”, ajudou a perceber 

como é que um modelo exprime aquilo que representa e como a analogia exibe uma 

similitude estrutural ou funcional - e não necessariamente uma semelhança - entre os seus 

relata. A polémica das ideias entre Arnauld e Malebranche que inflamou o meio intelectual 

contemporâneo – e que fascinou o próprio Leibniz – permitiu compreender melhor a 

dimensão representativa das ideias e, portanto, a “representatividade do pensar” mas, também, 

a distinção entre a ideia entendida como objecto imediato/conteúdo da percepção 

(Malebranche) ou como o próprio acto perceptivo, ou seja, a ideia como acto/percepção 

(Arnauld). Leibniz foi uma oportunidade de ver a representação, no seu fundo metafísico, 
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pensada de uma outra forma, como a actividade da substância simples, que exprime todo o 

universo e que, portanto, o reflecte, na metáfora de um “espelho vivo”. 

 As metáforas da luz e da visão foram aliás tão comuns no discurso filosófico do século 

XVII que tal não poderia ser fruto do acaso, mas antes exprimir a importância e o lugar das 

ciências da óptica, da dióptrica e da catóptrica no desenvolvimento das teorias da percepção e 

das práticas científicas e artísticas da representação. O breve olhar sobre algumas dessas 

inovações e desenvolvimentos revelou as afinidades e proximidades entre algumas 

actividades científicas e artísticas daquela época, designadamente, a propósito da teorização 

da perspectiva e da anamorfose, as ligadas ao desenvolvimento de modelos e de instrumentos 

da percepção, reforçando o lugar das analogias e a nossa própria intuição da que existe entre 

as duas formas de representação, mental e pictórica. Dos modelos de signos naturais ou de 

imagens da natureza, segundo a Lógica de Port-Royal, espelhos, mapas e quadros, 

explorámos as suas relações cruzadas e distinções essenciais, não só enquanto modelos 

semióticos mas também semânticos e estéticos. Para, finalmente, nos apercebermos de como 

a representação pictórica integrou os dois outros modelos nas suas imagens e no seu próprio 

entendimento de si mesma enquanto representação. 

 Focámo-nos, então, no sistema clássico da representação pictórica e procurámos, ainda 

no âmbito dos contornos do ‘paradigma representativo’ do século XVII, as características e 

definições da representação em pintura. Guiados pelo pintor francês, Nicolas Poussin, tornou-

se fácil perceber que ela foi governada pelo princípio da mimesis: toda a pintura é uma 

imitação, feita de linhas e de cores de tudo aquilo que se vê debaixo do sol, fixada sobre uma 

superfície. Desta definição retirámos os seus principais elementos para construir uma espécie 

de pequena ontologia descritiva – com efeito, este nosso trabalho terá sido em geral mais 

descritivo do que normativo - da representação pictórica: a mimesis, o desenho, o colorido e a 

superfície. De volta ao dilema, sempre por resolver, de saber se a representação pictórica é 

mais uma imitação do que uma convenção, mas sempre apoiados nas palavras de Nicolas 

Poussin, que o traduziu numa espécie de teoria da percepção do pintor, distinguindo aspecto e 

prospecto, como duas formas de ver e, por isso, de pintar, surgiu a necessidade de contrastar a 

teoria clássica e meridionalmente informada de Poussin, oriundo, portanto, de uma tradição 

narrativa, com a teoria do pintor holandês Samuel van Hoogstraten que, segundo a 

historiadora Svetlana Alpers, pertenceria, a uma tradição, setentrional, descritiva da pintura. 

Vimos que as diferenças não eram tantas como as possíveis aproximações e que, não obstante 

as diferentes tendências, e a vocação mais prática e pedagógica do teórico e pintor holandês, o 

narrativo e o descritivo coabitam em ambas as tradições. Com Hoogstraten, comprovou-se 
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ainda uma vocação gnoseológica e universal da pintura, que quer representar toda a natureza 

visível, como revela a definição de pintura que aí inclui e o título alternativo do seu tratado, O 

Mundo Visível (ressoando o De mundo adspectabili nos Principia de Descartes). Com 

Poussin e Hoogstraten testámos ainda a hipótese de uma linguagem pictórica a partir de uma 

atenção à gramática das imagens de pintura, segundo a injunção de Poussin a Chantelou, ao 

tempo da encomenda de La Manne: “Lede a história e o quadro”. Com as indicações de 

Poussin, com as discussões na Académie Royale de Peinture et de Sculpture, relatadas por 

Félibien e, sobretudo, a intervenção de Charles Le Brun sobre aquele quadro e o seu modo de 

leitura, mas também, com as ressonâncias neerlandesas nas recomendações do tratado de 

Hoogstraten, compreendemos que as metáforas, linguística e teatral, governaram na época a 

representação em pintura, concebendo a possibilidade de nela usar um alfabeto pictórico das 

paixões. Contudo, entender a possibilidade de ler signos através de uma superfície pintada é 

postular, ainda que sem o dizer, a sua transitividade, a que é permitida pelo modelo albertiano 

do quadro-janela. Houve, porém, desde os primeiros desenvolvimentos renascentistas da 

perspectiva artificialis, com Brunelleschi, um outro modelo, não necessariamente alternativo 

mas coexistente, o do quadro-espelho, revelador dessa outra dimensão imanente e 

complementar, a reflexividade da superfície pintada. 

 Tínhamos, assim, os traços gerais de um “paradigma representativo” no século XVII, 

tanto no discurso filosófico como na teoria e na prática da representação pictórica, ao mesmo 

tempo que se foi comprovando essa outra intuição que tivéramos, a de um movimento 

reflexivo da própria representação que determina uma inevitável auto-representação e, por 

isso, a possibilidade de crítica, isto é, de reflectir os seus próprios limites e condições de 

possibilidade, como se a prática da pintura no século XVII se transformasse, em muitos casos, 

numa teoria de si mesma. Era preciso ver, numa segunda parte desta tese, esses movimentos, 

de reflexividade e de crítica, num caso particular da pintura da época, as naturezas mortas de 

tipo vanitas, que tinham, num período anterior à nossa investigção, sido para nós um motivo 

de fascínio e de reflexão sobre todas estas questões da representação. Focámo-nos então nessa 

vanitas barroca, declinada expressivamente nesse género autónomo de pintura, a natureza 

morta ou stilleven – isto é, vida tranquila, vida silenciosa - como lhe chamavam na Holanda 

do Século de Ouro.  

 A apresentação da vanitas enquanto tipo de natureza morta coloca no entanto alguns 

problemas de definição, de categorização e de determinação, pois se, por um lado, enquanto 

tema ela vai muito para além do domínio da natureza morta, por outro, este género pictórico 

‘menor’, no século XVII, pode ser todo pensado como uma série de variações do sentido da 
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vanitas, com caveira ou sem caveira. A transitoriedade do mundo, a efemeridade dos bens e 

dos prazeres, a passagem do tempo, tudo isso parece exprimir-se em quaisquer naturezas 

mortas, sobretudo tendo em conta a sua estratégia retórica e paradoxal em que tudo isso, a 

diversidade e riqueza dos bens e glórias terrenas, nos é representado na sua pungente beleza e 

sedutora vibração colorida, mesmo quando os tons monocromáticos convidam à melancolia. 

Há, porém, um efeito de real, pretendido, que seduz o olhar e o sidera, sobretudo quando a 

pintura é feita segundo esse truque pictórico do trompe-l’œil, que nos obriga a considerar a 

verdade dessa representação, o estatuto da aparência e a sua relação com a realidade. “Que 

vaidade a da pintura que provoca a admiração pela semelhança das coisas cujos originais de 

modo nenhum admiramos” (§ 37), dizia Pascal. A vanitas pode assim ser encarada como uma 

espécie de pintura metafísica, na medida em que ela transporta a nossa reflexão para 

problemas fundamentais da nossa existência no mundo e para um questionamento acerca dos 

fundamentos últimos da realidade e do seu conhecimento: a questão do estatuto dos objectos 

figurados enquanto representações e, em virtude do próprio tema desses quadros, a pergunta 

pela consistência e substancialidade dos objectos do mundo que ali se representam, ou seja, 

pela sua persistência no tempo expressa na sua visível corruptibilidade; a presença da caveira 

confronta-nos, ainda, como o problema da identidade pessoal, a nossa existência no tempo, a 

nossa fragilidade e impermanência, em suma, a nossa mortalidade. Tudo isto pode ser lido 

simbólica ou emblematicamente, se considerarmos os objectos ali representados como 

elementos de uma alegoria, mas também visto sob o aspecto realista dos seus dispositivos 

estéticos, a forma da composição, a sua perspectiva, por vezes transformada para provocar o 

trompe-l’œil e, noutras vezes, enviesada por um ponto de vista anamorfótico. O contexto 

filosófico em que surgiu a natureza morta, no rescaldo das lutas religiosas da reforma, numa 

época em que os saberes antigos voltaram a exercer uma influência determinante nas 

correntes do pensamento, permite ver ou, pelo menos, suscitar os traços de uma reflexão 

céptica sobre o estatuto da realidade e da sua aparência, mas seria precipitado ver na vanitas a 

expressão de um nihilismo, forçado pela rápida e irreflectida associação do termo, 

originalmente traduzido da palavra bíblica, em hebraico, הבל (hebel). Um confronto entre as 

etimologias e os sentidos de vão, vaidade, vazio, vácuo e nada permitiu, esperamos nós, 

distinguir e desfazer os equívocos. Reflectir sobre as naturezas mortas de tipo vanitas foi 

ainda a oportunidade de considerar a relação da representação pictórica com o tempo, que se 

apresenta sob múltiplas camadas: o tempo representado simbolicamente, o tempo sugerido, o 

tempo que constitui ontologicamente o movimento de re-presentação, o tempo como 

constitutivo do processo pictórico, nos seus aspectos técnicos, conceptuais e perceptivos, o 
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tempo de produção do quadro, o tempo de contemplação e o tempo que fica depositado no 

quadro e se re-actualiza pelo olhar do espectador como criação de sentido. A vanitas, tendo 

em conta o conteúdo do seu tema, é, como vimos, o momento privilegiado para reflectir as 

dimensões do tempo que ele apresenta e com as quais confronta o espectador, se entendermos 

a vanitas sob o modelo reflexivo do espelho, em que ela se oferece como uma imagem 

temporal de quem naquela caveira se mira. 

 Dispositivo catóptrico análogo – ainda outra analogia – se pode conceber na leitura 

das Pensées de Pascal, que consideramos uma espécie de vanitas literária e discursiva, se 

interpretarmos (analogicamente) a estratégia apologética pascaliana como a exibição de um 

retrato descarnado da condição paradoxal, ignorante, miserável e mortal que é a do homem 

sem Deus, ao libertino - interlocutor privilegiado de muitos fragmentos que compõem os 

despojos mortais desse projecto de Apologia da Religião Cristã que Pascal não pode realizar 

– para forçar esse honnête homme, racional e descomplexado, cortês mas existencialmente 

negligente, a ver aí a sua imagem reflectida e assim considerar a miséria da sua condição (sem 

Deus). De uma possível elucidação contextual das Pensées, enquanto reflexão filosófica – e o 

que é verdadeiramente filosofar senão troçar da própria filosofia? -, pudemos ainda ver que 

Pascal terá aí tentado minar, como primeira etapa do seu projecto apologético, as bases 

filosóficas desses discursos vãos que recebeu pelas suas leituras e que também o formaram, a 

saber, os de Montaigne e de Descartes. Identificando o primeiro com o pirronismo, foi fácil 

ver como essa doutrina, que humilha a razão humana pela denúncia das suas dificuldades, 

paradoxos e incapacidades, serviu em parte a Pascal – o pirronismo é o verdadeiro – para 

atirar as opiniões filosóficas umas contra as outras e mostrar a sua inanidade, mas ele própria 

é por ele atacada e revelada em parte falsa, pois há certezas que nos são dadas e que nós 

sabemos que conhecemos, não pela ordem da razão, mas pela do coração. Foi também esta 

inversão das perspectivas e das ordens que permitiu a Pascal subverter a metafísica cartesiana: 

depois de mostrar a inutilidade do seu método e da sua ordem (geométrica) para as matérias 

que realmente importa considerar, isto é, a condição do homem e a sua salvação, pondo em 

causa o seu ponto de apoio, alegadamente, firme e seguro para estabelecer uma meta-física 

inteira, isto é, o ‘eu’, o sujeito da representação. “O que é o eu?”, perguntou Pascal 

legitimamente, mas invertendo a sua perspectiva, de sujeito para objecto, de ‘je’ para ‘moi’, 

onde está ele? Em parte alguma da sua constituição ontológica dualista, concluiria Pascal, 

pois nem se encontra no corpo – na sua beleza – nem na alma – no seu juízo. A parte mais 

substancial da alma de uma pessoa não é afinal nenhuma substância. Metafisicamente 

(considerando, pelo menos, a metafísica cartesiana), é impossível de o encontrar. O ‘eu’ 
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existencial e pessoal, impermanente e temporal (como o que Montaigne descreveu nos seus 

Essais, mas sem o substantivar), tem no entanto uma natureza, revelada pela ordem do 

coração e da caridade, a de querer ser amado. Mas o ‘eu’ é tirânico, já que a sua vontade 

depravada, a sua inclinação natural – pós-lapsária – é o amor-próprio, o não se considerar 

senão a si mesmo e de querer que todos o amem, ainda que para isso seja preferível ocultar a 

verdade e alimentar-se de mentiras. A vaidade seria, portanto, a condição natural do ‘eu’. Por 

isso dizia Pascal a Mitton que o ‘eu’ é odiável e que não basta encobri-lo, escondê-lo, é 

preciso humilhar o amor-próprio para erradicar essa sua vaidade. Não obstante a sua 

perspectiva apologética e cristã, Pascal, pela sua crítica da subjectividade cartesiana, subverte 

filosoficamente o discurso meta-físico dessa modernidade - alegadamente fundada por 

Descartes - e, portanto, a ideologia cartesiana da representação. 

 Neste relativamente longo e multifacetado percurso cremos ter confirmado as nossas 

duas intuições iniciais, a saber, a existência de uma reflexividade imanente a todo o acto de 

representar e, em particular, na representação mental (cognitiva) e na representação pictórica, 

entre as quais é possível estabelecer uma pregnante analogia que ilumina a natureza e as 

propriedades da noção de representação, nos seus diferentes modos, o que, aliás, perfazia a 

nossa outra intuição. Mas nesse caminho de investigação ressaltaram também as dificuldades 

de uma teorização da representação e as aporias da própria noção. A crítica da natureza 

mimética da representação servira, por um lado, para confirmar na metafísica cartesiana um 

programa ontológico dualista e justificar a solução epistemológica da ideia que representa 

objectivamente, ou seja, por representação, no espírito aquilo que existe no mundo exterior, 

mas, por outro lado, a inevitável reflexividade da própria representação fechava as 

possibilidades do conhecimento num círculo epistemológico idealista, vulnerável às suspeitas 

cépticas contra as quais Descartes tinha lutado e pretendia ter vencido. O paradoxo da 

representação é que a sua pretensa objectividade não pode nunca escapar à sua insofismável 

subjectividade. A solução semiótica, da ideia como signo do real, parecia também libertar o 

inteligível das ameaças do erro e da ilusão do sensível, porém, a redução semiótica e 

linguística do real ao signo ou à ideia (como signo do real) deparava-se com a espessura do 

mundo e a irredutibilidade da experiência estética desse mundo a uma codificação 

convencional. A alternativa entre mimesis e convenção parece assim condenada a perpetuar-

se indecidivelmente em qualquer tentativa de teorizar a natureza da representação, como 

também transpareceu, aliás, na análise da representação pictórica. A transitividade (semiótica 

e semântica) ou a transparência do plano da representação pressuposta pelo sistema clássico 

da representação em pintura não evita – apenas esconde - a reflexividade do gesto de 
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representar nem elimina a opacidade da superfície – que também auto-refere a representação. 

Esta dimensão reflexiva da representação pictórica denuncia a ilusão da cópia e revela, 

simultaneamente, os efeitos de restituição do real e de presença que a imagem potencia. De 

certa forma, todas estas dificuldades e aporias mostram aquilo que guiou o nosso trabalho, 

que a reflexividade inerente à representação potencia o confronto com os seus limites e com a 

sua crítica. Mas isso não significa, evidentemente, que a representação se auto-destrua, pois 

ela tem uma radical primitividade e enraiza-se profundamente na natureza do próprio pensar e 

na dinâmica perceptiva dos homens com o mundo que os rodeia e no qual habitam.  

Não obstante as contradições e os problemas oferecidos pela noção de representação, 

ela ainda hoje estrutura os nossos modos contemporâneos de pensar e de agir. Da ciência ao 

direito, da arte à política, da medicina às comunicações, a representação é um quadro natural 

da pensabilidade do mundo e uma ordem natural à vida humana e social. Evidentemente, o 

conhecimento e a dinâmica social e política do século XXI são muito diferentes dos do século 

XVII, mas o que neles mudou foram sobretudo os modos de representar e não tanto a natureza 

primitiva da representação. Restaria agora, então, investigar quais foram as transformações 

epistemológicas, ontológicas e mesmo estéticas nesses modos de representar. 
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Apêndice I 
 
 
Documentos textuais (traduções): 
 
 
 

T1. A « Lógica de Port-Royal » 
(excertos) 

 
I. Apresentação da Lógica e introdução da primeira parte 
 
 

A LÓGICA, 

Ou 

A Arte de Pensar. 

 
 
 A Lógica é a arte de bem conduzir a sua razão no conhecimento das coisas, tanto para 

se instruir a si mesmo, como para instruir os outros.  

 Essa arte consiste nas reflexões que os homens fizeram sobre as quatro principais 

operações do espírito, conceber, julgar, raciocinar & ordenar. 

 Chamamos conceber a simples visão que temos das coisas que se apresentam ao nosso 

espírito, como quando nos representamos um sol, uma terra, uma árvore, um círculo, um 

quadrado, o pensamento, o ser, sem disso formar um juízo expresso. E a forma pela qual nós 

representamos as coisas, chama-se ideia. 

 Chamamos julgar à acção do nosso espírito pela qual, ligando diversas ideias em 

conjunto, ele afirma de uma que ela é a outra, ou nega de uma que ela seja a outra, como 

quando tendo a ideia da terra & a ideia de círculo, afirmo que a terra é redonda, ou nego que 

ela o seja. 

 Chamamos raciocinar à acção do nosso espírito pela qual ele forma um juízo a partir 

de muitos outros; como quando tendo julgado que a verdadeira virtude se deva reportar a 

Deus, & que a virtude dos pagãos não lhe seja reportada, ele disso conclui que a virtude dos 

pagãos não é uma verdadeira virtude. 

 Chamamos aqui ordenar à acção do espírito pela qual, tendo sobre um mesmo 

assunto, como sobre o corpo humano, diversas ideias, diversos juízos & diversos raciocínios, 

ele os dispõe da maneira mais adequada para dar a conhecer esse assunto. É aquilo a que 

chamamos método. 
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 Tudo isto se faz naturalmente, & algumas vezes melhor por aqueles que não 

aprenderam nenhuma regra de Lógica, do que por aqueles que as aprenderam. 

 Assim, esta arte não consiste em encontrar o modo de fazer essas operações, pois isso 

apenas a natureza nos pode fornecê-lo, dando-nos a razão: mas antes em fazer reflexões sobre 

o que a natureza nos leva a fazer, as quais nos servem para três coisas diferentes.  

 A primeira é, a de nos assegurar que usamos bem a nossa razão, porque a consideração 

da regra nos leva a dar-lhe aí uma nova atenção. 

 A segunda é, a de descobrir & explicar mais facilmente o erro ou o defeito que se pode 

encontrar nas operações do nosso espírito. Pois acontece frequentemente que encontramos 

pela mera luz natural que um raciocínio é falso, & que nem por isso descobrimos a razão pela 

qual ele é falso, como quando aqueles que percebem de pintura podem ficar chocados com o 

defeito de um quadro, sem no entanto conseguir explicar qual é esse defeito que tanto os 

choca. 

 A terceira é, a de nos fazer conhecer melhor a natureza do nosso espírito através das 

reflexões que nós fazemos sobre essas acções. O que se torna o mais excelente, pois que aí se 

considera apenas o que é especulativo e não o conhecimento das coisas corpóreas, que são 

infinitamente inferiores às espirituais. 

 [Pois] Que se as reflexões que nós fazemos sobre os nossos pensamentos apenas a nós 

nos dissessem respeito, teria bastado considerá-las em si mesmas, sem as revestir de quaisquer 

palavras, nem de outros signos: mas porque não podemos fazer escutar os nossos 

pensamentos, uns aos outros, senão fazendo-os acompanhar de signos exteriores: & que 

mesmo esse hábito é tão forte que, quando pensamos a sós, as coisas apenas se apresentam ao 

nosso espírito com as palavras com as quais formámos o hábito de as revestir quando falamos 

com os outros; é [então] necessário na Lógica considerar as ideias juntamente com as 

palavras, & as palavras juntamente com as ideias. 

 De tudo aquilo que acabamos de dizer, segue-se que a Lógica pode ser dividida em 

quatro partes, segundo as diversas reflexões que fazemos sobre aquelas quatro operações do 

espírito. 

 
[ 

La Logique, 
Ou 

L’Art de Penser. 
 
 La Logique est l’art de bien conduire sa raison dans la connoissance des choses, tant pour s’en 
instruire soi-même, que pour en instruir les autres. 
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 Cet art consiste dans les reflexions que les hommes ont faites sur les quatre principales operations de 
leur esprit, concevoir, juger, raisonner, & ordonner. 
 On appelle concevoir la simple vûe que nous avons des choses qui se présentent à notre esprit, comme 
lorsque nous nous représentons un soleil, une terre, un arbre, un rond, un quarré, la pensée, l’être, sans en 
former aucun jugement exprès. Et la forme par laquelle nous nous représentons ces choses, s’appelle idée. 
 On appelle juger l’action de notre esprit, par laquelle joignant ensemble diverses idées, il affirme de 
l’une qu’elle est l’autre, ou nie de l’une qu’elle soit l’autre, comme lorsqu’ayant l’idée de la terre, & l’idée de 
rond, j’affirme de la terre qu’elle est ronde, ou je nie qu’elle soit ronde. 
 On appelle raisonner l’action de notre esprit, par laquelle il forme un jugement de plusieurs autres; 
comme lorsqu’ayant jugé que la veritable vertu doit être rapportée à Dieu, & que la vertu des payens ne lui étoit 
pas rapportée, il conclut que la vertu des payens n’étoit pas une véritable vertu. 
 On appelle ici ordonnerl’action de l’esprit, par laquelle ayant sur un meme sujet, comme sur le corps 
humain, diverses idées, divers jugements, & divers raisonnements, il les dispose en la maniere la plus propre 
pour faire connoître ce sujet. C’est ce qu’on appellee encore methode. 
 Tout cela se fait naturellement, & quelquefois mieux par ceux qui n’ont appris aucune regle de 
Logique, que par ceux qui les ont apprises. 
 Ainsi cet art ne consiste pas à trouver le moyen de faire ces operations, puisque la nature seule nous le 
fournit en nous donnant la raison: mais à faire des reflexions sur ce que la nature nous fait faire, qui nous 
servent à trois choses. 
 La premiere est, d’être assûrés que nous usons bien de notre raison, parceque la consideration de la 
regle nous y fait faire une nouvelle attention. 
 La seconde est, de découvrir & d’expliquer plus facilement l’erreur ou le defaut qui se peut rencontrer 
dans les operations de notre esprit. Car il arrive souvent que l’on découvre par la seule lumiere naturelle qu’un 
raisonnement est faux, & qu’on ne découvre pas neanmoins la raison pourquoi il est faux, comme ceux qui ne 
savent pas la peinture peuvent être choqués du defaut d’un tableau, sans pouvoir neanmoins expliquer quel est 
ce defaut qui les choque. 
 La troisieme est, de nous faire mieux connoître la nature de notre esprit par les reflexions que nous 
faisons sur ses actions. Ce qui est plus excelent en soi, quand on n’y regarderoit que la seule speculation, que la 
connoissance de toutes les choses corporelles, qui sont infiniment au-dessous des spirituelles. 
 Que si les reflexions que nous faisons sur nos pensées n’avoient jamais regardé que nous-même, il 
auroit suffi de les considerer en elles-mêmes, sans les revêtir d’aucunes paroles, ni d’aucuns autres signes: mais 
parceque nous ne pouvons faire entendre nos pensées les uns aux autres, qu’en les accompagnant de signes 
exterieures: & que même cette accoûtumance est si forte, que quand nous pensons seuls, les choses ne se 
présentent à notre esprit qu’avec les mots dont nous avons accoûtumé de les revêtir en parlant aux autres; il est 
necessaire dans la Logique de considerer les idées jointes aux mots, & les mots joints aux idées. 
 De tout ce que nous venons de dire, il s’ensuit que la Logique peut être divisée en quatre parties, selon 
les diverses reflexions que l’on fait sur ces quatre operations de l’esprit.] 
 

 

PRIMEIRA PARTE, 

Contendo as reflexões sobre as ideias, 

Ou sobre a primeira acção do espírito, 

Que se chama conceber. 

 

 Como não podemos ter qualquer conhecimento daquilo que está fora de nós senão 

pelo intermédio das ideias que estão em nós, as reflexões que podemos fazer sobre as ideias 

são, talvez, aquilo que de mais importante há na Lógica, porque é o fundamento de tudo o 

resto. 

 Podemos reduzir essas reflexões a cinco pontos, segundo as cinco maneiras de 

considerarmos as ideias. 
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1. Segundo a sua natureza & a sua origem. 

2. Segundo a principal diferença dos objectos que elas representam. 

3. Segundo a sua simplicidade ou composição; onde trataremos das abstracções & 

precisões do espírito. 

4. Segundo a sua extensão ou restrição, ou seja, segundo a sua universalidade, 

particularidade, singularidade. 

5. Segundo a sua clareza, & obscuridade, ou distinção & confusão. 

 
[ 

PREMIERE PARTIE, 
Contenant les reflexions sur les idées, 
Ou sur la premiere action de l’esprit, 

Qui s’appelle concevoir. 
 
 Comme nous ne pouvons avoir aucune connoissance de ce qui est hors de nous que par l’entremise des 
idées qui sont en nous, les reflexions que l’on peut faire sur nos idées, sont peut-être ce qu’il y a de plus 
importante dans la Logique, parceque c’est le fondement de tout le reste. 
 On peut redoire ces reflexions à cinq chefs, selon les cinq manieres dont nous considererons les idées. 
 La 1. Selon leur nature & leur origine. 
 La 2. Selon la principale difference des objets qu’elles représentent. 
 La 3. Selon leur simplicité ou composition; où nous traiterons des abstractions & précisions d’esprit. 
 La 4. Selon leur étendue ou restriction, c’est-à-dire leur universalité, particularité, singularité. 
 La 5. Selon leur clarté, & obscurité, ou distinction & confusion. 

] 
 
 
 
II. Capítulo IV da Primeira Parte 
 

CAPÍTULO IV. 

Das ideias de coisas, & das ideias de signos 

 

 Quando consideramos um objecto em si mesmo & no seu próprio ser, sem dirigir a 

visão do espírito para o que ele pode representar, a ideia que dele temos é uma ideia de coisa, 

como a ideia de terra ou do sol. Mas quando olhamos um certo objecto apenas enquanto 

representa um outro, a ideia que dele temos é uma ideia de signo; & esse primeiro objecto 

chama-se signo. É assim que normalmente olhamos para os mapas & para os quadros. Assim 

o signo encerra duas ideias, uma da coisa que representa, a outra da coisa representada; & a 

sua natureza consiste em excitar a segunda pela primeira. 

 Podemos fazer diversas divisões de signos, mas contentar-nos-emos aqui com três que 

são da maior utilidade. 
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 Primeiro, há signos certos que se chamam em grego τεχµήρια, como a respiração em 

relação à vida dos animais. E há os que são apenas prováveis, & que são chamados em grego 

σηµεϊα, como a palidez que é somente um signo provável da gravidez nas mulheres. 

 A maior parte dos juízos arriscados vêm do facto de se confundirem estas duas 

espécies de signos, & que se atribua um efeito a uma certa causa, ainda que ele pudesse nascer 

de outras causas, & que assim se trata apenas de um signo provável dessa causa. 

 2. Há signos juntos às coisas, como o ar do rosto, que é signo dos movimentos da 

alma, está junto a esses movimentos que ele significa; [ou] os sintomas, signos das doenças, 

que estão juntos a essas doenças. E para me servir de exemplos mais importantes: como a arca 

signo da Igreja, estava junta a Noé & aos seus filhos que eram a verdadeira Igreja desse 

tempo; assim, os nossos templos materiais, signos dos fiéis, estão frequentemente juntos aos 

fiéis; assim, também, a pomba, figura o Espírito Santo, está junta ao Espírito Santo; assim, 

ainda, a ablução do Baptismo, figura da geração espiritual, está junta a essa regeneração. 

 Há também signos separados das coisas, como os sacramentos da antiga lei, signos de 

Jesus Cristo imolado, estavam separados daquilo que eles representavam. 

 Esta divisão dos signos dá a oportunidade de estabelecer as seguintes máximas. 

1. Que não podemos nunca concluir precisamente nem da presença do signo pela 

presença da coisa significada, porque há signos de coisas ausentes; nem da 

presença do signo a ausência da coisa significada, porque há signos de coisas 

presentes. É, pois, pela natureza particular do signo que é preciso julgar. 

2. Que, ainda que uma coisa num estado não possa ser signo de si mesma num 

mesmo estado, porque todo o signo requer uma distinção entra a coisa que 

representa & aquela que é representada; no entanto, é bem possível que uma coisa 

num certo estado se represente num outro estado, como é bem possível que um 

homem no seu quarto se represente a pregar; & assim basta a distinção de estado 

entre a coisa figurante e a coisa figurada: ou seja, que uma mesma coisa pode ser 

num certo estado coisa figurante, & e noutro, coisa figurada. 

3. Que é bem possível que uma mesma coisa esconda & descubra uma outra coisa, ao 

mesmo tempo; & que, assim, aqueles que disseram que nada se mostra por aquilo 

que esconde, propuseram uma máxima bem pouco sólida. Pois a mesma coisa 

podendo ser ao mesmo tempo coisa & signo, pode esconder como coisa aquilo que 

descobre como signo. Assim a cinza quente esconde o fogo como coisa, & 

descobre-o como signo. Assim as formas tomadas pelos Anjos os escondem 

enquanto coisas, & os descobrem como signo. Assim, também, os símbolos 
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eucarísticos escondem o corpo de Jesus Cristo enquanto coisa, & descobrem-no 

como símbolo. 

4. Podemos concluir que a natureza do signo consistindo em excitar nos sentidos pela 

ideia da coisa figurante a da coisa figurada, enquanto esse efeito subsistir, isto é, 

enquanto essa dupla ideia for excitada, o signo subsiste, ainda que essa coisa fosse 

destruída na sua própria natureza. Assim, não importa se as cores do arco-íris, que 

Deus deu como signo de que ele não destruiria nunca mais o género humano 

através de um dilúvio, sejam reais e verdadeiras, desde que os nossos sentidos 

fiquem sempre com a mesma impressão, & que eles se sirvam desta impressão 

para conceber a promessa de Deus. 

E, do mesmo modo, não importa que o pão da Eucaristia subsista na sua própria 

natureza, desde que ele excite sempre nos sentidos a imagem de um pão que nos 

serve para conceber de que maneira o corpo de Jesus Cristo é o alimento das 

nossas almas, & como os fiéis estão unidos entre eles.  

 A terceira divisão dos signos é: que há os naturais, que não dependem da fantasia dos 

homens, como uma imagem num espelho é um signo natural daquele que ela representa; & 

que há outros que são apenas de instituição e de estabelecimento, quer tenham alguma relação 

afastada com a coisa figurada, quer não tenham nenhuma. Assim, as palavras são signos de 

instituição dos pensamentos, & e os caracteres das palavras. Explicaremos, ao tratar das 

proposições, uma verdade importante sobre esta espécie de signos, que é: que delas podemos 

em certas ocasiões afirmar as coisas significadas.  

 
[ 

CAPÍTULO IV 
 

Des idées de choses, & des idées des signes 
 

 Quand on considere un objet en lui-même & dans son proper être, sans porter la vûe de l’esprit à ce 
qu’il peut représenter, l’idée qu’on en a est une idée de chose, comme l’idée de la terre, du soleil. Mais quand 
on ne regarde un certain objet que comme en représentant un autre, l’idée qu’on en a est une idée de signe, & ce 
premier objet s’appelle signe. C’est ainsi qu’on regarde d’ordinaire les cartes & les tableaux. Ainsi le signe 
enferme deux idées, l’une de la chose qui represente, l’autre de la chose représentée; & sa nature consiste à 
exciter la seconde par la première. 
 On peut faire diverses divisions des signes, mais nous nous contenterons ici de trois qui sont de plus 
grande utilité. 
 Premierement il y a des signes certains qui s’appellent en Grec τεχµήρια, comme la respiration l’est de 
la vie des animaux. Et il y en a qui ne sont que probable, & qui sont appellés en grec σηµεϊα, comme la palleur 
n’est qu’un signe probable de grossesse dans les femmes. 
 La plûpart des jugements temeraires viennent de ce que l’on confound ces deux especes de signes, & 
que l’on attribute un effet à une certaine cause, quoiqu’il puisse aussi naître d’autres causes, & qu’ainsi il ne 
soit qu’un signe probable de cette cause. 
 2. Il y a des signes joints aux choses, comme l’air du visage qui est signe des mouvements de l’âme, est 
joint à ces mouvements qu’il signifie ; les symptomes, signes des maladies, sont joints à ces maladies ; Et pour 
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me servir d'exemples plus grands: Comme l'arche signe de l'eglise, étoit jointe à Noé & à ses enfants qui étoient 
la véritable Eglise de ce temps-là: Ainsi nos temples materiels signes des fidelles, sont souvent joints aux 
fidelles, ainsi la colombe figure du Saint-esprit étoit jointe au Saint-esprit: ainsi le lavement du baptême figure 
de la generation spirituelle, est jointe à cette regeneration. 

Il y a aussi des signes séparés des choses, comme les sacrifices de l’ancienne loi, signes de JESUS-
CHRIST immolé, étoient séparés de ce qu’ils représentoient. 

Cette division des signes donne lieu d’établir ces maxims. 
1. Qu’on ne peut jamais conclure précisement ni de la présence du signe à la présence de la chose 

signifiée, puisqu’il y a des signes de choses absentes ; ni de la présence du signe à l’absence de la chose 
signifiée, puisqu’il y a des signes de choses présentes. C’est donc par la nature particulière du signe qu’il en 
faut juger. 

2. Que quoiqu’une chose dans un état ne puisse être signe d’elle-même dans ce même état, puisque tout 
signe demande une distinction entre la chose représentante & celle qui est représentée ; néanmoins il est très-
possible qu’une chose dans un certain état se représente dans un autre état, comme il est très-possible qu’un 
homme dans sa chambre se représente prêchant ; & qu’ainsi la seule distinction d’état suffit entre la chose 
figurante & la chose figurée : c’est-à-dire qu’une même chose peut être dans un certain état chose figurante, & 
dans un autre chose figurée. 

3. Qu’il est très-possible qu’une même chose cache & découvre une autre chose en même temps ; & 
qu’ainsi ceux qui ont dit que rien ne paroît par ce qui le cache, ont avancé une maxime très-peu solide. Car la 
même chose pouvant être en même-temps & chose & signe, peut cacher comme chose, ce qu’elle découvre 
comme signe. Ainsi la cendre chaude cache le feu comme chose, & le découvre comme signe. Ainsi les formes 
empruntés par les Anges les couvroient comme choses, & les découvroient comme signe. Ainsi les symboles 
Eucharistiques cachent le corps de JESUS-CHRIST comme chose, & le decouvrent comme symbole. 

4. L’on peut conclure que la nature du signe consistant à exciter dans les sens par l’idée de la chose 
figurante celle de la chose figurée, tant que cet effet subsiste, c’est-à-dire tant que cette double idée est excitée, 
le signe subsiste, quand même cette chose seroit détruite en sa propre nature. Ainsi il n’importe que les couleurs 
de l’arc-en-ciel que Dieu a prises pour signe qu’il ne détruiroit plus le genre humain par un deluge, soient 
réelles & veritables, pourvû que nos sens ayent toûjours la même impression, & qu’ils se servent de cette 
impression pour concevoir la promesse de Dieu. 

Et il n’importe de même que le pain de l’Eucharistie subsiste en sa propre nature, pourvû qu’il excite 
toûjours dans nos sens l’image d’un pain qui nous serve à concevoir de quelle sorte le corps de Jesus-Christ est 
la nourriture de nos ames, & comment les fidelles sont unis entr’eux. 

La troisième division des signes est, qu’il y en a de naturels qui ne dépendent pas de la fantaisie des 
hommes, comme une image qui paroît dans un miroir est un signe naturel de celui qu’elle représente, & qu’il y 
en a d’autres qui ne sont que d’institution & d’établissement, soit qu’ils ayent quelque rapport éloigné avec la 
chose figurée, soit qu’ils n’en ayent point-du-tout. Ainsi les mots sont signes d’institution des pensées, & les 
caracteres des mots. On expliquera en traitant des propositions, une vérité importante sur ces sortes de signes, 
qui est que l’on en peut en quelques occasions affirmer les choses signifiées.] 
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T2. Correspondência entre Leibniz e Arnauld  
(selecçãoi) 

 
 

I. Leibniz ao Landgrave Ernst de Hesse-Rheinfels 

 

Excerto da minha carta ao Monsenhor, o Landgrave Ernst. 

1/11 fevereiro de 1686ii 

  

 Redigi recentemente (encontrando-me durante alguns dias num lugar onde nada tinha 

para fazer) um pequeno discurso de Metafísica, em relação ao qual me agradaria bastante 

saber o sentimento do Sr. Arnauld. Pois as questões da graça, do concurso de Deus com as 

criaturas, da natureza dos milagres, da causa do pecado e da origem do mal, da imortalidade 

da alma, das ideias, etc. são aí tocadas de uma maneira que parece dar novas aberturas, 

adequadas a esclarecer dificuldades muito grandes. Juntei aqui o sumário dos artigos que ele 

contém, pois não pude ainda passá-lo a limpo. 

 Suplico-vos, pois, V. A. S. que lhe enviais este sumário e que lhe rogueis que o 

considere um pouco e que dele dê o seu sentimento. Pois como ele é excelente tanto na 

Teologia como na Filosofia, na leitura como na meditação, não conheço pessoa mais 

adequada do que ele para o julgar. E desejaria realmente ter um censor tão exacto, tão 

esclarecido e tão razoável como é o Senhor Arnauld, sendo eu mesmo a pessoa no mundo 

mais disponível para ceder à razão. Talvez o Senhor Arnauld considere que estas pequenas 

coisas não sejam totalmente indignas da sua atenção, sobretudo porque se ocupou já bastante 

do exame destas matérias. Se nelas encontrar alguma obscuridade, eu explicar-me-ei sincera e 

abertamente, e se, enfim, ele me considerar digno da sua instrução, tratarei de fazer com que 

ele não encontre motivo de insatisfação. Suplico-vos V.A.S. que juntais este sumário que lhe 

envio, e que envieis um e outro ao Sr. Arnauld. 

 

 

                                                
i De um total de 28 cartas trocadas entre Leibniz, o Landgrave de Hessen-Rheinfels e Arnauld, entre 1686 e 
1690, apenas traduziremos aqui três delas: I) a 1ª que diz respeito ao envio do sumário dos 37 artigos do 
Discurso de Metafísica; II) a 2ª que é, na verdade, a última de Arnauld a Leibniz mas em que ele lhe pede 
esclarecimentos relativo ao sentido da expressão; e III) a 3ª que é a carta em que Leibniz, respondendo a 
Arnauld, dá uma definição mais longa da expressão, no âmbito da sua teoria da harmonia pré-estabelecida. 
ii A maioria das cartas de Leibniz ao Landgrave e a Arnauld referem duas datas com um intervalo de 10 dias. 
Esta dupla referência prende-se com o facto de a Alemanha não ter ainda na época adoptado o calendário da 
reforma gregoriana (só o faria na passagem de 1699 para 1700), enquanto que em França já havia sido adoptado 
desde 1582. A 1ª diz, portanto, respeito à data que se usava na Alemanha e a 2ª à que se usava em França. 
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 SUMÁRIO 

 

1. Da perfeição divina, e que Deus fez tudo da maneira mais desejável. 

2. Contra aqueles que sustentam que não há nenhuma bondade nas obras de Deus; ou 

então que as regras da bondade e da beleza são arbitrárias. 

3. Contra aqueles que acreditam que Deus poderia ter feito melhor. 

4. Que o amor de Deus exige uma integral satisfação e aquiescência relativamente 

àquilo que ele faz, sem que seja necessário ser quietista para tal. 

5. Em que consistem as regras da perfeição da divina conduta, e que a simplicidade 

das vias está equilibrada com a riqueza dos efeitos. 

6. Que Deus nada faz fora da ordem e que não é mesmo possível fingir 

acontecimentos que não sejam de modo algum regulares. 

7. Que os milagres são conformes à ordem geral, ainda que sejam contra as máximas 

subalternas, e daquilo que Deus quer ou que ele permite, por uma vontade geral ou 

particular. 

8. Para distinguir as acções de Deus e das criaturas, explica-se em que consiste a 

noção de uma substância individual. 

9. Que cada substância singular exprime todo o universo à sua maneira, e que na sua 

noção todos os acontecimentos estão compreendidos, com todas as circunstâncias e 

toda a sequência de coisas exteriores. 

10. Que a opinião das formas substanciais tem qualquer coisa de sólido, mas que essas 

formas não mudam nada nos fenómenos nem devem de modo nenhum ser usadas 

para explicar efeitos particulares. 

11. Que as meditações dos Teólogos e dos filósofos a que chamamos escolásticos não 

são de desprezar completamente. 

12. Que as noções que consistem na extensão encerram qualquer coisa de imaginário e 

não poderiam constituir a substância do corpo. 

13. Como a noção individual de cada pessoa inclui de uma vez por todas aquilo que 

lhe acontecerá para sempre, vemos aí as provas a priori da verdade de cada 

acontecimento, ou porque é que um aconteceu em vez do outro. Mas estas 

verdades, ainda que asseguradas, não deixam de ser contingentes, estando elas 

fundadas sobre o livre arbítrio de Deus ou das criaturas, para quem a escolha tem 

sempre as suas razões sem que a inclinação seja necessária. 
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14. Deus produz diversas substâncias segundo as diferentes vistas que ele tem sobre o 

universo, e pela intervenção de Deus a natureza própria de cada substância implica 

que aquilo que acontece a uma responde àquilo que acontece a todas as outras, sem 

que elas ajam imediatamente uma na outra. 

15. A acção de uma substância finita sobre a outra não consiste senão no acréscimo do 

grau da sua expressão somado à diminuição do da outra, na medida em que Deus 

as obriga a acomodarem-se conjuntamente. 

16. O concurso extraordinário de Deus está compreendido naquilo que a nossa 

essência exprime, pois essa expressão estende-se a tudo, mas ultrapassa as forças 

da nossa natureza ou da nossa distinta expressão, a qual é finita e segue certas 

máximas subalternas. 

17. Exemplo de uma máxima subalterna ou lei da natureza, onde é mostrado que Deus 

conserva sempre a mesma força, mas não a mesma quantidade de movimento, 

contra os cartesianos e muitos outros. 

18. A distinção da força e da quantidade de movimento é importante entre outras 

coisas para julgar que é preciso recorrer a considerações metafísicas separadas da 

extensão a fim de explicar os fenómenos dos corpos. 

19. Utilidade das causas finais na física. 

20. Passagem notável de Sócrates no Fédon de Platão contra os filósofos demasiado 

materialistas. 

21. Se as regras mecânicas dependessem unicamente da geometria sem a metafísica, 

os fenómenos seriam completamente diferentes. 

22. Conciliação das duas vias pelas finais e pelas eficientes para satisfazer tanto aos 

que explicam a natureza mecanicamente como aos que recorrem às naturezas 

incorpóreas. 

23. Para regressar às substâncias imateriais, explica-se como é que Deus age sobre o 

entendimento dos espíritos e se temos sempre a ideia daquilo que pensamos. 

24. Sobre aquilo que é um conhecimento claro ou obscuro; distinto ou confuso, 

adequado e intuitivo ou supositivo; definição nominal, real, causal, essencial. 

25. Em que casos o nosso conhecimento está junto à contemplação da ideia. 

26. Que temos em nós todas as ideias; e da reminiscência de Platão. 

27. Como a nossa alma pode ser comparada a tabuletas vazias e como as nossas 

noções vêm dos sentidos. 
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28. Somente Deus é o objecto imediato das nossas percepções que existem fora de nós, 

e que somente ele é a nossa luz. 

29. No entanto, nós pensamos imediatamente pelas nossas próprias ideias e não pelas 

de Deus. 

30. Como Deus inclina a nossa alma sem a necessitar; que não temos de modo nenhum 

o direito de nos lamentarmos, e que não devemos perguntar porque Judas peca, 

mas somente porque Judas o pecador foi admitido à existência preferencialmente a 

quaisquer outras pessoas possíveis. Da imperfeição ou limitação original antes do 

pecado, e dos graus da graça. 

31. Dos motivos da eleição da fé prevista, da ciência média, do decreto absoluto, e que 

tudo se reduz à razão porque Deus escolheu e decidiu admitir à existência uma tal 

pessoa possível, cuja noção inclui uma tal sequência de graças e de acções livres; o 

que faz cessar de uma só vez as dificuldades. 

32. Utilidade dos princípios em matéria de piedade e de religião. 

33. Explicação da união da alma e do corpo que passou por inexplicável ou por 

milagrosa, e da origem das percepções confusas. 

34. Da diferença dos Espíritos e das outras substâncias, almas ou formas substanciais, 

e que a imortalidade que pedimos importa a memória. 

35. Excelência dos Espíritos, e que Deus os considera preferencialmente às outras 

criaturas. Que os Espíritos exprimem mais Deus do que o mundo, mas que as 

outras substâncias simples exprimem mais o mundo do que Deus. 

36. Deus é o monarca da mais perfeita república composta por todos os Espíritos, e a 

felicidade desta Cidade de Deus é o seu próprio desígnio. 

37. Jesus Cristo revelou aos homens o mistério e as leis admiráveis do Reino dos Céus 

e a grandeza da suprema felicidade que Deus prepara para aqueles que o amam. 

 
 
[O original francês da carta de Leibniz ao Landgrave de Hessen-Rheinfels, com o sumário dos artigos do 
Discurso de Metafísica: 
 
Extrait de ma lettre à Mgr. Le Landgrave Ernest.iii 

1/11 février 1686. 
 
 J’ay fait dernièrement (estant à un endroit où quelques jours durant je n’avois rien à faire) un petit 
discours de Métaphysique, dont je serois bien aise d’avoir le sentiment de Mons. Arnauld. Car les questions de 
la grâce, du concours de Dieu avec les créatures, de la nature des miracles, de la cause du péché et de l’origine 

                                                
iii G. W. Leibniz, Sämtliche Schriften und Briefe, Herausgegeben von der Leibniz-Forschungsstelle der 
Universität Münster, Akademie-Verlag, Münster, 2009, Zweite Reihe: Philosophischer Briefwechsel, Band II 2b 
1686-1694, pp. 3-8. 
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du mal, de l’immortalité de l’âme, des idées etc. y sont touchées d’une manière qui semble donner de nouvelles 
ouvertures propres à éclaircir des difficultés très grandes. J’ay joint icy le sommaire des articles qu’il contient, 
car je ne l’ay pas encore pu faire mettre au net. 
 Je supplie donc V.A.S. de luy faire envoyer ce sommaire et de le faire prier de le considérer un peu, et 
de dire son sentiment. Car comme il excelle également dans la Théologie et dans la philosophie, dans la lecture 
et dans la méditation, je ne trouve personne qui soit plus propre que luy d’en juger. Et je souhaiterois fort 
d’avoir un censeur aussi exact, aussi éclairé et aussi raisonnable que l’est Monsieur Arnauld, estant moy même 
l’homme au monde le plus disposé de céder à la raison. Peut-être que M. Arnauld trouvera ce peu de choses pas 
tout à fait indignes de sa considération, surtout puisqu’il a esté assez occupé à examiner ces matières. S’il 
trouve quelque obscurité, je m’expliqueray sincèrement et ouvertement, et enfin s’il me trouve digne de son 
instruction, je feray en sorte qu’il aye sujet de n’en estre point mal satisfait.   

Je supplie V.A.S. de joindre cecy au sommaire que je luy envoie, et d’envoyer l’un et l’autre à M. 
Arnauld. 
 
SOMMAIRE 
 
1. De la perfection divine, et que Dieu fait tout de la manière la plus souhaitable. 
2. Contre ceux qui soutiennent qu’il n’y a point de bonté dans les ouvrages de Dieu ; ou bien que les règles 

de la bonté et de la beauté sont arbitraires. 
3. Contre ceux qui croyent que Dieu aurait pû mieux faire. 
4. Que l’amour de Dieu demande une entière satisfaction et acquiescence touchant ce qu’il fait, sans qu’il 

faille estre quiétiste pour cela. 
5. En quoy consistent les règles de perfection de la divine conduite et que la simplicité des voyes est en 

balance avec la richesse des effects. 
6. Que Dieu ne fait rien hors de l’ordre et qu’il n’est pas même possible de feindre des événements qui ne 

soyent point réguliers. 
7. Que les miracles sont conformes à l’ordre général, quoyqu’ils soient contre les maximes subalternes, et de 

ce que Dieu veut ou qu’il permet, par une volonté générale ou particulière. 
8. Pour distinguer les actions de Dieu et des créatures, on explique en quoy consiste la notion d’une 

substance individuelle. 
9. Que chaque substance singulière exprime tout l’univers à sa manière, et que dans sa notion tous les 

événements sont compris, avec toutes leurs circonstances et toute la suite des choses extérieures. 
10. Que l’opinion des formes substantielles a quelque chose de solide, mais que ces formes ne changent rien 

dans les phénomènes et ne doivent point estre employées pour expliquer les effects particuliers. 
11. Que les méditations des Théologiens et des philosophes qu’on appelle scholastiques ne sont pas à mépriser 

entièrement. 
12. Que les notions qui consistent dans l’etendue enferment quelque chose d’imaginaire et ne sauraient 

constituer la substance du corps. 
13. Comme la notion individuelle de chaque personne enferme une fois pour toutes ce qui lui arrivera jamais, 

on y voit les preuves a priori de la vérité de chaque événement, ou pourquoy l’un est arrivé plutôt que 
l’autre. Mais ces vérités, quoyque assurées, ne laissent pas d’estre contingentes, estant fondées sur le libre 
arbitre de Dieu et des créatures. Il est vray que leur choix a tousjours ses raisons qui inclinent sans 
nécessiter. 

14. Dieu produit diverses substances selon les différentes vues qu’il a de l’univers, et par l’intervention de 
Dieu la nature propre de chaque substance porte que ce qui arrive à l’une répond à ce qui arrive à toutes 
les autres, sans qu’elles agissent immédiatement l’une sur l’autre. 

15. L’action d’une substance finie sur l’autre ne consiste que dans l’accroissement du degré de son expression 
joint à la diminution de celle de l’autre, autant que Dieu les oblige de s’accommoder ensemble. 

16. Le concours extraordinaire de Dieu est compris dans ce que nostre essence exprime, car cette expression 
s’étend à tout, mais il surpasse les forces de nostre nature ou nostre expression distincte, laquelle est finie 
et suit certaines maximes subalternes. 

17. Exemple d’une Maxime subalterne ou loy de la Nature, où il est monstré que Dieu conserve tousjours la 
même force, mais non pas la même quantité de mouvement, contre les Cartésiens et plusieurs autres. 

18. La distinction de la force et de la quantité de mouvement est importante entre autres pour juger qu’il faut 
recourir à des considérations métaphysiques séparées de l’étendue afin d’expliquer les phénomènes des 
corps. 

19. Utilité des causes finales dans la physique. 
20. Passage memorable de Socrate dans le Phedon de Platon contre les philosophes trop matériels. 
21. Si les règles mécaniques dépendoient de la seule Géométrie sans la métaphysique, les phénomènes seroient 

tout autres. 
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22. Conciliation des deux voyes par les finales et par les efficientes pour satisfaire tant à ceux qui expliquent la 
nature mécaniquement qu’à ceux qui ont recours aux natures incorporelles. 

23. Pour revenir aux substances immatérielles, on explique comment Dieu agit sur l’entendement des esprits et 
si on a tousjours l’idée de ce qu’on pense. 

24. Ce que c’est qu’une connoissance claire ou obscure ; distincte ou confuse, adéquate et intuitive ou 
suppositive ; définition nominale, réelle, causale, essentielle. 

25. En quel cas nostre connoissance est jointe à la contemplation de l’idée. 
26. Que nous avons en nous toutes les idées ; et de la réminiscence de Platon. 
27. Comment notre âme peut estre comparée à des tablettes vuides et comment nos notions viennent des sens. 
28. Dieu seul est l’objet immédiat de nos perceptions qui existe hors de nous, et luy seul est nostre lumière. 
29. Cependant nous pensons immédiatement par nos propres idées et non par celles de Dieu. 
30. Comment Dieu incline nostre âme sans la nécessiter ; qu’on n’a point de droit de se plaindre, et qu’il ne 

faut point demander pourquoy Judas pèche, mais seulement pourquoy Judas le pécheur est admis à 
l’existence préférablement à quelques autres personnes possibles. De l’imperfection ou limitation originale 
avant le péché, et des degrés de la grâce. 

31. Des motifs de l’élection, de la foy préveue, de la science moyenne, du décret absolu, et que tout se réduit à 
la raison pourquoy Dieu a choisi et resolu d’admettre à l’existence une telle personne possible, dont la 
notion enferme une telle suite de grâces et d’actions libres.  Ce qui fait cesser tout d’un coup les difficultés. 

32. Utilité de ces principes en matière de piété et de religion. 
33. Explication du commerce de l’âme et du corps qui a passé pour inexplicable ou pour miraculeux, et de 

l’origine des perceptions confuses. 
34. De la différence des esprits et des autres substances, âmes ou formes substantielles. Et que l’immortalité 

qu’on demande importe le souvenir. 
35. Excellence des Esprits ; que Dieu les considère préférablement aux autres créatures. Que les Esprits 

expriment plustost Dieu que le monde, et que les autres substances simples expriment plustost le monde 
que Dieu. 

36. Dieu est le monarque de la plus parfaite république composée de tous les Esprits, et la félicité de cette Cité 
de Dieu est son principal dessein. 

37. Jésus-Christ a découvert aux hommes le mystère et les loix admirables du Royaume des Cieux et la 
grandeur de la suprême félicité que Dieu prépare à ceux qui l’aiment.] 

 
 

_____________________________________________ 
 
 
II. Arnauld a Leibniz 
 
 

Este 28 de Agosto de 1687 

 

 Devo começar por vos pedir desculpa por responder tão tardiamente à vossa carta de 

30 de Abriliv. Desde então tive vários problemas de saúde e diversas ocupações e cada vez 

mais me custa dedicar-me a coisas tão abstractas. Peço-vos, por isso, que aceiteis que vos diga 

em poucas palavras aquilo que penso sobre o que de novo havia na vossa última carta.  

 1º Não tenho qualquer ideia clara daquilo que entendeis pela palavra exprimir, quando 

dizeis que a nossa alma exprime mais distintamente, caeteris paribus, aquilo que pertence ao 

                                                
iv Esta carta de Arnauld é, na verdade, a última que enviaria a Leibniz e apesar de dizer ser uma resposta à carta 
que Leibniz lhe enviara a 30 de Abril desse ano, ela aparece depois de Leibniz ter insistido na resposta (a 22 de 
Julho/1 de Agosto) – como fizera já anteriormente a propósito de outras cartas – e, com efeito responde a 
dificuldades que vinham já de outras cartas – na de 28 de Setembro de 1686 e na de 4 de Março, que não 
reproduzimos aqui -, relacionando-se com a teoria da harmonia pré-estabelecida e com a definição de forma 
substancial. 
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seu corpo, pois que ela exprime mesmo todo o universo num certo sentido. Pois se com essa 

expressão entendeis algum pensamento ou algum conhecimento, eu não posso concordar que 

a minha alma tenha mais pensamento ou conhecimento acerca do movimento da linfa nos 

vasos linfáticos do que do movimento dos satélites de Saturno. Que se não é nem pensamento 

nem conhecimento aquilo a que chamais expressão, eu não sei o que isso é. E assim de nada 

me pode servir para resolver a dificuldade que vos apresentei: como pode a minha alma dar-se 

um sentimento de dor quando me picam, enquanto durmo, se para isso fosse necessário que 

ela soubesse que me picam, em vez de ter esse conhecimento apenas pela dor que ela sente. 

 2º Sobre o que se argumenta na filosofia das causas ocasionais: que a minha mão se 

move assim que eu o queira; ora não é a minha alma que é a causa real desse movimento, 

nem é também o corpo, é, portanto, Deus, vós dizeis que isso é supor que um corpo não se 

pode mover a si mesmo, o que não corresponde ao vosso pensamento, e que vós considerais 

que aquilo que há de real no estado a que chamamos movimento procede tanto da substância 

corpórea como o pensamento e a vontade procedem do espírito.  

  Mas é isso que me parece difícil de compreender, que um corpo que não tem qualquer 

movimento possa movimentar-se por si mesmo. E se admitirmos isso, arruinamos uma das 

provas de Deus, ou seja, a necessidade de um primeiro motor. 

 Para além disso, quando um corpo pudesse movimentar-se por si mesmo, isso não 

faria com que a minha mão se pudesse mover todas as vezes que eu o quisesse. Pois não tendo 

ela conhecimento, como poderia ela saber que eu queria que ela se movesse. 

 3º Tenho mais coisas a dizer sobre essas formas substanciais indivisíveis e 

indestrutíveis que vós acrediteis que devemos admitir em todos os animais e talvez mesmo 

nas plantas, porque de outra maneira a matéria (que supondes não ser de nenhum modo 

composta de átomos nem de pontos matemáticos, mas ser divisível até ao infinito) não seria 

unum per se, mas somente aggregatum per accidens. 

 1) Respondi-vos que é talvez essencial à matéria, que é o mais imperfeito de todos os 

seres, que ela não tenha nenhuma unidade verdadeira nem própria, como acreditou Santo 

Agostinho, e que seja sempre plura entia e nunca propriamente unum ens; e que isso não é 

mais incompreensível que a divisibilidade da matéria até ao infinito, a qual admitis. 

 Replicais que isso não pode ser, porque não pode haver plura entia, onde não há 

nenhum unum ens. 

 Mas como podeis servir-vos dessa razão, a qual o Sr. de Cordemoy teria tido por 

verdadeira, mas que, segundo vós, tem que ser necessariamente falsa, pois que, fora dos 

corpos animados, os quais, no seu conjunto, não são sequer a cem milionésima parte [de todos 
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os corpos existentes], é preciso necessariamente que todos os outros, que não possuem 

segundo vós nenhumas formas substanciais, sejam plura entia, e não propriamente unum ens. 

 2) Não vejo que as vossas formas substanciais possam remediar tal dificuldade. Pois o 

atributo do ens, ao qual chamamos unum, tomado como o tomais em todo o rigor metafísico, 

deve ser essencial e intrínseco àquilo que se chama unum ens. Portanto se uma parcela de 

matéria não é de modo nenhum unum ens, mas antes plura entia, eu não concebo uma forma 

substancial à qual, sendo realmente distinta, se poderia apenas dar uma denominação 

extrínseca, que pudesse fazer com que ela cessasse de ser plura entia, e que ela se tornasse 

unum ens por uma denominação intrínseca. Compreendo bem que isso possa ser para nós uma 

razão de lhe chamar unum ens, se não tomarmos a palavra unum com esse rigor metafísico. 

Mas não temos necessidade dessas formas substanciais para dar o nome de uno a uma 

infinitude de corpos inanimados. Não será por isso correcto dizer que o sol é uno, que a terra 

que nós habitamos é una, etc? Não compreendemos pois que haja qualquer necessidade de 

admitir essas formas substanciais para dar uma verdadeira unidade aos corpos, a qual não 

teriam sem isso. 

 3) Admitis apenas essas formas substanciais nos corpos animados. Ora não há corpo 

animado que não seja organizado, nem corpo organizado que não seja plura entia. Portanto, 

não só as vossas formas substanciais não evitam que os corpos aos quais estão juntos não 

sejam plura entia, como é preciso que eles sejam plura entia, afim de poderem a eles estar 

juntos. 

 4) Não tenho nenhuma ideia clara dessas formas substanciais ou dessas almas 

irracionais. É preciso que as considerais como substâncias, já que lhes chamais substanciais, e 

que dizeis que não há substâncias que sejam seres verdadeiramente reais, entre os quais 

incluis principalmente essas formas substanciais. Ora, eu conheço apenas dois tipos de 

substâncias, os corpos e os espíritos; e pertence àqueles que pretendem que há outras 

substâncias o ónus de o provarem, segundo a [mesma] máxima pela qual vós concluis a vossa 

carta, que nada devemos assegurar sem fundamento. Supondo, pois, que essas formas 

substanciais são corpos ou espíritos, se são corpos, elas devem ser extensas, e por conseguinte 

divisíveis, e divisíveis até ao infinito: de onde se segue que elas não são nenhum unum ens, 

mas plura entia, tal como os corpos que elas animam, e que assim não podemos considerar 

que elas possam dar-lhes uma verdadeira unidade. Que se são espíritos, a sua essência será 

pensar: pois é isso que concebo pela palavra espírito. Ora, eu tenho dificuldade em 

compreender que uma ostra pensa, que um verme pensa. E para além disso, como dais 

testemunho na vossa carta de não estardes seguro que as plantas não têm alma, nem vida, nem 
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forma substancial, seria preciso também que vos assegurásseis se as plantas também não 

pensam, pois a sua forma substancial, se elas a tivessem, não sendo um corpo na medida em 

que ela não seria também extensa, deveria tratar-se de um espírito, ou seja, uma substância 

pensante.  

 5) A indestrutibilidade dessas formas substanciais ou almas irracionais parece-me 

ainda mais insustentável. Tinha-vos perguntado o que aconteceria às almas irracionais quando 

morressem ou quando as matassem: quando por exemplo queimam lagartas, o que acontece às 

suas almas. Respondeis-me que ela se mantém numa pequena parte ainda viva do corpo de 

cada lagarta, que será sempre tão pequena quanto seja necessário para ficar a coberto da acção 

do fogo que rasga ou que dissipa os corpos dessas lagartas. E é isso que vos faz dizer, que os 

antigos se tinham enganado ao introduzir a transmigração das almas, em vez das 

transformações de um mesmo animal que guarda sempre a mesma alma. Não poderíamos 

imaginar nada de mais subtil para resolver esta dificuldade. Mas tomai atenção, Senhor, ao 

que vos vou dizer. Quando uma borboleta do bicho-da-seda larga os seus ovos, cada um 

destes ovos, segundo vós, tem uma alma de bicho-da-seda, de onde procede que cinco ou seis 

meses depois ele tem pequenos bichos-da-seda. Ora, se se tivessem queimado cem bichos-da-

seda, haveria também, na vossa opinião, cem almas de bichos-da-seda no mesmo número de 

pequenas parcelas nas suas cinzas: mas, por um lado, eu não sei quem conseguiríeis 

convencer de que cada bicho-da-seda, depois de ter sido queimado, se manteve o mesmo 

animal que conservou a mesma alma junto a uma pequena parcela de cinza que foi 

anteriormente uma pequena parte do seu corpo; e, por outro lado, se assim fosse, porque não 

nasceriam quaisquer bichos-da-seda dessas parcelas de cinzas, como nascem ovos.  

 6) Mas esta dificuldade parece ainda maior nos animais que sabemos, com maior 

certeza, nascerem tão-somente da aliança entre dois sexos. Pergunto, por exemplo, o que 

aconteceu à alma do carneiro que Abraão imolou em vez de Isaac e que ele queimou logo de 

seguida. Não direis, com certeza, que ela passou para o feto de um outro carneiro. Pois isso 

corresponderia à metempsicose dos antigos, que condenais. Mas responder-me-eis que ela se 

manteve numa pequena parcela do corpo desse carneiro reduzido a cinzas, que assim se tratou 

apenas da transformação do mesmo animal, que conservou sempre a sua alma. Isso poder-se-

ia dizer com alguma verosimilhança, na vossa hipótese das formas substanciais, de uma 

lagarta que se torna borboleta, porque a borboleta é um corpo organizado, tal como a lagarta, 

e que assim é um animal que pode ser tomado como o mesmo que a lagarta, porque conserva 

muitas partes da lagarta sem qualquer modificação, e que as outras apenas mudaram de figura. 

Mas essa parte do carneiro reduzido a cinza, na qual a alma do carneiro se teria retirado, não 
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sendo organizada, não poderia ser tomada como um animal, e assim a alma do carneiro, 

estando aí junta, não compõe qualquer animal, e ainda menos um carneiro, como deveria fazer 

a alma do carneiro. O que fará então a alma desse carneiro naquela cinza? Já que ela não pode 

dela separar-se para outro lado: seria isso [precisamente] a transmigração da alma que 

condenais. E o mesmo se passa com uma infinitude de outras almas que não se comporiam de 

animais que estivessem juntos a partes de matéria não organizadas, e que não vemos que 

pudessem sê-lo segundo as leis estabelecidas na natureza. Essa infinitude de almas juntas a 

corpos que não seriam de modo nenhum animados seria, portanto, uma infinitude de coisas 

monstruosas.  

 Ainda há pouco vi aquilo que o Sr. o abade Catelan respondeu à vossa réplica nas 

Nouvelles de la République des Lettres do mês de Junho. Aquilo que ele ali diz parece-me 

bem claro. Mas talvez ele não tenha captado bem o vosso pensamento. E por isso aguardo a 

resposta que vós lhe fareis.    

 Sou, Senhor, 

 Vosso muito humilde e obediente servidor. 

A. Arnauld. 
 
 
[ 

Ce 28. Aoust [1687]v 
 

   Je dois commencer par vous faire des excuses de ce que je reponds si tard à vostre lettre du 3[0]. Avril. J’ay 
eu depuis ce temps là diverses maladies et diverses occupations, et j’ay de plus un peu de peine à m’appliquer à 
des choses si abstraites. [C’est] pourquoy je vous prie de trouver bon que je vous dise en peu de mots ce que je 
pense de ce qu’il y a de nouveau dans vostre derniere lettre. 
   1. Je n’ay point d’idée claire de ce que vous entendez par le mot d’exprimer, quand vous dittes, que nostre ame 
exprime plus distinctement cae t e r i s par i bus ce qui appartient à son corps, puisqu’elle exprime mesme tout 
l’Univers en certain sens. Car si par cette expression vous entendez quelque pensée ou quelque connoissance je 
ne puis demeurer d’accord que mon ame ait plus de pensée et de connoissance du mouvement de la lymphe dans 
les vaisseaux lymphatiques que du mouvement des satellites de saturne. Que si ce que vous appellez expression 
n’est ny pensée ny connoissance je ne sçay ce que c’est. Et ainsy cela ne me peut de rien servir pour resoudre la 
difficulté que je vous avois proposée, comment mon ame peut se donner un sentiment de douleur quand on me 
picque, lorsque je dors, puisqu’il faudroit pour cela qu’elle connust qu’on me picque, au lieu qu’elle n’a cette 
connoissance que par la douleur qu’elle ressent. 
   2. Sur ce qu’on raisonne ainsy dans la philosophie des causes occasionnelles. Ma main se remue si tost que je 
le veux. Or ce n’est pas mon ame qui est la cause reelle de ce mouvement; ce n’est pas non plus le corps. Donc 
c’est Dieu vous dittes que c’est supposer qu’un corps ne se peut pas mouvoir soy mesme, ce qui n’est pas vostre 
pensée, et que vous tenez que ce qu’il y a de reel dans l’estat qu’on appelle mouvement, procede aussy bien de la 
substance corporelle, que la pense´e et la volonté procedent de l’esprit. 
   Mais c’est ce qui me paroist bien difficile à comprendre qu’un corps qui n’a point de mouvement s’en puisse 
donner. Et si on admet cela on ruine une des preuves de Dieu qui est la necessité d’un premier moteur. 
   De plus, quand un corps se pourroit donner du mouvement à soy mesme, cela ne feroit pas que [ma] main se 
pust remuer toutes les fois que je le voudrois. Car estant sans connoissance comment pourroit elle scavoir quand 
je voudrois qu’elle se remuast. 

                                                
v G. W. Leibniz, Sämtliche Schriften und Briefe, op. cit., Zweite Reihe: Philosophischer Briefwechsel, Band II 
2b 1686-1694, pp. 221-225. 
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   3. J’ay plus de choses à dire, sur ces formes substantielles indivisibles et indestructibles que vous croiez que 
l’on doit admettre dans tous les animaux et peutestre mesme dans les plantes, parce qu’autrement la matiere 
(que vous supposez n’estre point composée d’atomes ny de points mathematiques, mais estre [divisible] à 
l’infiny) ne seroit point unum per se, mais seulement aggregatum per accidens. 
   1) Je vous ay respondu qu’il est peutestre essentiel à la matiere qui est le plus imparfait de tous les estres, de 
n’avoir point de vraye et propre unité, comme l’a cru S. Augustin, et d’estre toujours plura entia, et non 
proprement unum ens; et que cela n’est pas plus incomprehensible que la divisibilité de la matiere à l’infiny, 
laquelle vous admettez. 
   Vous repliquez que cela ne peut estre, parce qu’il ne peut y avoir plura entia, ou` il n’y a  point unum ens. 
   Mais comment vous pouvez vous servir de cette raison, que M. de Cordemoy auroit pû croire vraye, mais qui 
selon vous doit estre necessairement fausse, puisque hors les corps animez qui n’en font pas la cent mille 
millieme partie, il faut necessairement que tous les autres qui n’ont point selon vous de formes substantielles, 
soient plura entia, et non proprement unum ens. Il n’est donc pas impossible qu’il y ait plura entia, ou` il n’y a 
point proprement unum ens. 
   2) Je ne voy pas que vos formes substantielles puissent remedier à cette difficulté. Car l’attribut de l’ens qu’on 
appelle unum, pris comme vous le prenez dans une rigueur metaphysique, doit estre essentiel et intrinseque à ce 
qui s’appelle unum ens. Donc si une parcelle de matiere n’est point unum ens, mais plura entia, je ne conçois 
pas qu’une forme substantielle qui en estant reellement distinguée ne scauroit que luy donner une denomination 
extrinseque, puisse faire qu’elle cesse d’etre plura entia, et qu’elle devienne unum ens par une denomination 
intrinseque. Je comprends bien que ce nous pourra estre une raison de l’appeller unum ens, en ne prenant pas le 
mot d’unum dans cette rigueur metaphysique. Mais on n’a pas besoin de ces formes substantielles, pour donner 
le nom d’un à une infinité de corps inanimez. Car n’est ce pas bien parler de dire que le soleil est un, que la 
terre que nous habitons est une, etc.[?] On ne comprend donc pas qu’il y ait aucune necessité d’admettre ces 
formes substantielles, pour donner une vraye unité aux corps, qui n’en auroient point sans cela. 
   3) Vous n’admettez ces formes substantielles que dans les corps animez. Or il n’y a point de corps animé qui 
ne soit organisé, ny de corps organisé qui ne soit plura entia. Donc bien loin que vos formes substantielles 
fassent que les corps auxquels ils sont joints ne soient pas plura entia, qu’il faut qu’ils soient plura entia, afin 
qu’ils y soient joints. 
   4) Je n’ay aucune idée claire de ces formes substantielles ou ames des brutes. Il faut que vous les regardiez 
comme des substances, puisque vous les appellez substantielles, et que vous dittes qu’il n’y a que les substances 
qui soient des estres veritablement reels, entre lesquels vous mettez principalement ces formes substantielles. Or 
je ne connois que deux sortes de substances, les corps et les esprits. Et c’est à ceux qui pretendroient qu’il y en a 
d’autres à nous le monstrer, selon la maxime par la quelle vous concluez vostre lettre, qu’on ne doit rien 
asseurer sans fondement. Supposant donc que ces formes substantielles sont des corps ou des esprits, si ce sont 
des corps, elles doivent estre étendues, et par consequent divisibles et divisibles à l’infiny: d’ou` il s’ensuit 
qu’elles ne sont point unum ens, mais plura entia, aussy bien que les corps qu’elles animent, et qu’ainsy elles 
n’auront garde de leur pouvoir donner une vraye unité. Que si ce sont des esprits, leur essence sera de penser: 
car c’est ce que je conçois par le mot d’esprit. Or j’ay peine à comprendre qu’un huistre pense, qu’un ver pense. 
Et de plus comme vous temoignez dans cette lettre que vous n’estes pas assuré, que les Plantes n’ont point 
d’ame, ny vie, ny forme substantielle, il faudroit aussy que vous ne fussiez pas assuré si les plantes ne pensent 
point, puisque leur forme substantielle, si elles en avoient, n’estant point un corps parce qu’elle ne seroit point 
etendue, devroit estre un esprit, c’est à dire une substance qui pense. 
   5) L’indestructibilité de ces formes substantielles ou ames des brutes, me paroist encore plus insoutenable. Je 
vous avois demandé ce que devenoient ces ames des brutes lorsqu’elles meurent ou qu’on les tue: Lors par 
exemple que l’on brusle des chenilles ce que devenoient leurs ames. Vous me repondez qu’elle demeure dans une 
petite partie encore vivante du corps de chaque chenille, qui sera toujours autant petite qu’il le faut pour estre à 
couvert de l’action du feu qui dechire ou qui dissipe les corps de ces chenilles. Et c’est ce qui vous fait dire, que 
les anciens se sont trompez d’avoir introduit les transmigrations des ames, au lieu des transformations d’un 
mesme animal qui garde toujours la mesme ame. On ne pouvoit rien s’imaginer de plus subtil pour resoudre 
cette difficulté. Mais prenez garde, Mr. a` ce que je m’en vas vous dire. Quand un papillon de ver à soye jette ses 
oeufs, chacun de ces oeufs selon vous a une ame de ver à soie, d’où il arrive que 5 ou 6 mois après il en sort de 
petits vers à soye. Or si on avoit brulé cent vers à soye, il y auroit aussy selon vous cent ames de vers à soye 
dans autant de petites parcelles de ces cendres: mais d’une part je ne sçay à qui vous pourrez persuader que 
chaque ver à soye après avoir esté brulé est demeuré le mesme animal qui a gardé la mesme ame jointe à une 
petite parcelle de cendre qui estoit auparavant une petite partie de son corps: et de l’autre si cela estoit 
pourquoy ne naistroit il point de vers à soye de ces parcelles de cendre, comme il en naist des oeufs. 
   6) Mais cette difficulté paroist plus grande dans les animaux que l’on sçait plus certainement ne naistre jamais 
que de l’alliance des deux sexes. Je demande par exemple ce qu’est devenue l’ame du Belier qu’Abraham 
immola au lieu d’Isaac et qu’il brula en suite. Vous ne direz pas qu’elle est passée dans le foetus d’un autre 
belier. Car ce seroit la metempsycose des anciens que vous condamnez. Mais vous me repondrez qu’elle est 
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demeurée dans une parcelle du corps de ce belier reduit en cendres, et qu’ainsy ce n’a esté que la 
transformation du mesme animal qui a toujours gardé la mesme ame. Cela se pourroit dire avec quelque 
vraisemblance dans vostre hypothese des formes substantielles, d’une chenille qui devient papillon, parce que le 
Papillon est un corps organise´ aussy bien que la chenille, et qu’ainsy c’est un animal qui peut estre pris pour le 
mesme que la chenille, parce qu’il conserve beaucoup de parties de la chenille sans aucun changement, et que 
les autres n’ont changé que de figure. Mais cette partie du belier reduit en cendre dans laquelle l’ame du Belier 
se seroit retirée, n’estant point organise´e ne peut estre prise pour un animal, et ainsy l’ame du belier y estant 
jointe ne compose point un animal, et encore moins un belier comme devroit faire l’ame d’un belier. Que fera 
donc l’ame de ce belier dans cette cendre[?] Car elle ne peut s’en separer pour ailleurs: ce seroit une 
transmigration d’ame que vous condamnez. Et il en est de mesme d’une infinité d’autres ames qui ne 
composeroient point d’animaux estant jointes à des parties de matiere non organisées, et qu’on ne voit pas, qui 
puissent l’estre selon les loix etablies dans la nature. Ce seront donc une infinité des choses monstrueuses que 
cette infinité d’ames jointes a` des corps qui ne seroient point animez. 
   ll n’y a pas long temps que j’ay vu ce que Monsieur l’Abbé Catelan a repondu à vostre replique, dans les 
Nouvelles de la republique des lettres du mois de Juin. Ce qu’il y dit me paroist bien clair. Mais il n’a peutestre 
pas bien pris vostre pensée. Et ainsy j’attends la reponse que vous luy ferés.  
   Je suis Monsieur 
 
   Votre tres humble et tres obeissant serviteur  

A. A.] 
 
 

______________________________________________ 
 
 
 
III. Leibniz a Arnauld 
 
 

Hanover, 9 de Outubro de 1687 
 
 

 Senhor, 
 

 Como terei sempre em grande conta a vossa opinião relativamente aos assuntos em 

que podereis ainda instruir-vos, quero aqui fazer um esforço para procurar obter destas 

posições, que eu tenho como importantes e quase garantidas, que elas vos pareçam, se não 

certas, pelo menos sustentáveis. Pois não me parece difícil responder às dúvidas que ainda 

tendes, e que, na minha opinião, se devem apenas ao facto de uma pessoa prevenida e 

distraída com outras coisas, por mais hábil que ela seja, ter dificuldade em entrar à partida 

num pensamento novo, sobre uma matéria abstraída dos sentidos, onde nem figuras, nem 

modelos, nem a imaginação podem ser de qualquer socorro.  

 Eu disse que a alma exprimindo naturalmente todo o universo num certo sentido, e 

segundo a proporção que os outros corpos têm em relação ao seu, e por conseguinte 

exprimindo mais imediatamente aquilo que pertence às partes do seu corpo deve, em virtude 

das leis da proporção que lhe são essenciais, exprimir particularmente quaisquer movimentos 

das partes do seu corpo; o que acontece quando ela sente a dor. Ao que me respondeis que não 
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tendes qualquer ideia clara daquilo que eu entendo pelo termo exprimir; se eu entendo com 

ela um pensamento, vós não podeis concordar que a alma tenha mais pensamento e 

conhecimento do movimento da linfa nos vasos linfáticos do que acerca dos satélites de 

Saturno; mas se eu entendo qualquer outra coisa, vós não sabeis (dizeis vós) aquilo que é, e 

por conseguinte (suposto que eu não possa de modo nenhum exprimi-lo distintamente) esse 

termo de nada servirá para dar a conhecer como é que a alma pode dar-se o sentimento da dor, 

já que seria preciso para isso (segundo pretendeis) que ela já soubesse que me picam, em vez 

de ter esse conhecimento somente pela dor que ela sente. Para vos responder, explicarei esse 

termo que julgais obscuro, e que aplicarei à dificuldade que me haveis apresentado. Uma 

coisa exprime outra (na minha linguagem) quando há uma relação constante e regulada entre 

aquilo que se pode dizer de uma e de outra. É assim que uma projecção de perspectiva 

exprime o seu plano. A expressão é comum a todas as formas, e é um género do qual a 

percepção natural, o sentimento animal e o conhecimento intelectual são as espécies. Na 

percepção natural e no sentimento, basta que aquilo que é divisível e material, e se encontra 

disperso em vários seres, seja expresso ou representado num só ser individual, ou na 

substância que é dotada de uma verdadeira unidade. Ora esta representação é acompanhada de 

consciência numa alma racional, e é então que lhe chamamos pensamento. Ora, esta 

expressão ocorre em todo o lado, porque todas as substâncias simpatizam com todas as outras 

e recebem qualquer modificação proporcional correspondente à mínima modificação que 

ocorra em todo o universo, ainda que essa modificação seja mais ou menos notável à medida 

que os outros corpos ou as suas acções tenham mais ou menos relação com o nosso. Em 

relação a isso, creio eu, que o próprio Sr. Descartes teria estado de acordo; pois ele concederia 

sem dúvida que por causa da continuidade e divisibilidade de toda a matéria o mínimo 

movimento estende o seu efeito sobre os corpos vizinhos, e por conseguinte de vizinho em 

vizinho até ao infinito, mas diminuindo proporcionalmente. Assim o nosso corpo deverá ser 

afectado em alguma medida pelas modificações de todos os outros. Ora a todos os 

movimentos do nosso corpo respondem certas percepções ou pensamentos mais ou menos 

confusos da nossa alma, portanto também a alma terá algum pensamento de todos os 

movimentos do universo, e na minha opinião toda a nossa alma ou substância terá disso 

alguma percepção ou expressão. É verdade que nós não nos apercebemos distintamente de 

todos os movimentos do nosso corpo, como por exemplo o da linfa, mas (para me servir de 

um exemplo que já empreguei) do mesmo modo é preciso que eu me aperceba de alguma 

forma do movimento de cada onda na costa afim de poder aperceber-me do que resulta do 

conjunto [das ondas], a saber, esse grande ruído que ouvimos próximo do mar; assim 
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sentimos também qualquer resultado confuso de todos os movimentos que se passam em nós. 

Mas, estando acostumados a este movimento interno, nós não nos apercebemos distintamente 

e com reflexão senão quando há uma alteração considerável como no começo das doenças. E 

seria desejável que os médicos se dedicassem a distinguir mais exactamente esse tipo de 

sentimentos confusos que nós temos no nosso corpo. Ora, porque nós não nos apercebemos 

dos outros corpos senão pela relação que eles têm ao nosso, eu tive razão quando disse que a 

alma exprime melhor aquilo que pertence ao nosso corpo; tal como apenas conhecemos os 

satélites de Saturno ou de Júpiter seguindo um movimento que se faz nos nossos olhos. Creio 

que nisto tudo um cartesiano concordará comigo, ressalvando que eu suponho que há à volta 

de nós outras almas ou formas substanciais para além da nossa, às quais atribuo uma 

expressão ou percepção inferior ao pensamento, enquanto os cartesianos recusam o 

sentimento aos animais e não admitem qualquer forma substancial fora dos homens; o que, no 

entanto, nada altera na questão aqui tratada, a causa da dor. Trata-se, pois, agora de saber 

como a alma se apercebe dos movimentos do seu corpo, já que não vemos meio de explicar 

por que canais a acção de uma massa extensa passa num ser indivisível. Os cartesianos típicos 

confessam não poder dar razão dessa união; os autores da hipótese das causas ocasionais 

crêem que é o nodus vindice dignus, cui Deus ex machina intervenire debeatvi; quanto a mim, 

explico-o de uma maneira natural pela noção da substância ou ser completo em geral, que 

implica que o seu estado presente é sempre uma sequência natural do seu estado precedente, 

pois a natureza de toda a alma é exprimir o universo; ela foi criada primeiro de tal modo que 

em virtude das próprias leis da sua natureza, deve acontecer-lhe harmonizar-se com o que se 

passa no corpo, e particularmente no seu; não é [pois] preciso espantarmo-nos que lhe caiba 

representar a picada quando ela ocorre no seu corpo. E para acabar de me explicar sobre esta 

matéria, seja: 

 

Estado dos corpos no momento A.      /  Estado da alma no momento A. 

Estado dos corpos no momento seguinte B (picada) .  /  Estado da alma no momento B (dor). 

 

 Como, portanto, o estado dos corpos no momento B se segue do estado dos corpos no 

momento A, do mesmo modo B estado da alma é uma sequência de A, estado precedente 

dessa mesma alma, seguindo a noção da substância em geral. Ora, os estados da alma são 
                                                
vi Leibniz diz «uma dificuldade digna de um libertador, para a qual deverá intervir um Deus ex machina», 
citando de cor, mas distorcendo – segundo a nota de G. Leroy -, um verso (v. 191) da Ars Poetica de Horácio: 
Nec deus intersit, nisi dignus vindice nodus – Inciderit [Que nenhum deus intervenha, a não ser que a intriga se 
tenha tornado digna de um libertador]. 
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natural e essencialmente expressões dos estados correspondentes do mundo, e particularmente 

dos corpos que lhes são nesse momento próprios; pelo que, porque a picada atinge uma parte 

do corpo no momento B, a representação ou expressão da picada, que é a dor, atingirá 

também uma parte da alma no momento B; pois, como um movimento se segue de um outro 

movimento, do mesmo modo uma representação se seguirá de uma outra representação numa 

substância cuja natureza é ser representativa. Assim é necessário que a alma se aperceba da 

picada quando as leis da proporção exigem que ela exprima mais distintamente uma 

modificação mais notável das partes do seu corpo. É verdade que a alma nem sempre se 

apercebe distintamente das causas da picada e da sua dor futura, quando elas estão ainda 

escondidas na representação do estado A, como quando dormimos ou que por qualquer outra 

razão não vemos aproximar-se a agulha, mas é porque os movimentos da agulha causam então 

uma impressão demasiado pequena, e ainda que tenhamos já sido afectados de uma certa 

maneira por todos esses movimentos e representações na nossa alma, e que desse modo 

tenhamos em nós a representação ou expressão das causas da picada, isto é, a causa da dor, 

nós não conseguiríamos isolá-las de tantos outros pensamentos e movimentos senão quando 

eles se tornam consideráveis. A nossa alma apenas faz reflexão sobre os fenómenos mais 

singulares, que se distinguem dos outros; não pensa distintamente em nenhum quando ela 

pensa igualmente em todos. Após isso, eu não conseguiria descobrir onde é que se poderia 

encontrar a mínima sombra de dificuldade, a menos que se possa negar que Deus tenha o 

poder de criar substâncias que sejam feitas à partida de modo a poderem, em virtude da sua 

natureza, harmonizar-se numa sequência com os fenómenos de todas as outras. Ora, não 

parece provável negar-se essa possibilidade, e porque nós vemos que os matemáticos 

representam os movimentos dos céus numa máquina (como quando 

    Jura poli rerumque fidem legesque deorum 

    Cuncta Syracusius transtulit arte senex,vii 

o que podemos hoje fazer melhor do Arquimedes podia no seu tempo), porque é que Deus, 

que os ultrapassa infinitamente, não poderia à partida criar as substâncias representativas de 

modo que elas exprimam pelas suas próprias leis, seguindo a modificação natural dos 

pensamentos ou representações, tudo o que deve ocorrer no corpo, o que me parece não 

somente fácil de conceber, mas ainda digno de Deus e da beleza do universo, e de alguma 

maneira necessário; todas as substâncias devendo ter uma harmonia e ligação entre elas, e 

todas devem exprimir nelas o mesmo universo, e a causa universal que é a vontade do seu 

                                                
vii Citação de um dos Epigramas, XVI, do poeta romano Claudiano: A ordem do céu, a harmonia da natureza, as 
leis dos deuses, tudo isto o velho de Siracusa [ou seja Arquimedes] o reproduziu graças à sua ciência. 
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criador, e os decretos ou leis que ele estabeleceu para fazer com que elas se harmonizem entre 

elas da melhor maneira possível. Assim esta correspondência mútua das diferentes 

substâncias (que não poderiam agir uma sobre a outra, falando com rigor metafísico, e que no 

entanto se harmonizam como se uma agisse sobre a outra) é uma das provas mais fortes da 

existência de Deus ou de uma causa comum que cada efeito deve sempre exprimir segundo o 

seu ponto de vista e a sua capacidade. De outra forma, os fenómenos dos diferentes espíritos 

não se harmonizariam entre si, e haveria tantos sistemas quantas as substâncias ou então seria 

um puro acaso elas harmonizarem-se por vezes. Toda a noção que nós temos do tempo e do 

espaço está fundada sobre este acordo, mas nunca teria assim procedido se devesse explicar a 

fundo tudo o que está ligado com o nosso assunto. Porém, prefiro ser prolixo do que não me 

exprimir suficientemente. 

 

 
[ 

À Hanovre le 9 octobre 1687viii 
 

Monsieur, 
 

   Comme je ferai toujours grand cas de votre jugement lorsque vous pourrez vous instruire de ce dont il s’agit, 
je veux faire ici un effort pour tâcher d’obtenir que les positions que je tiens importantes et presque assurées 
vous paraissent, sinon certaines, au moins soutenables. Car il ne me paraît pas difficile de répondre aux doutes 
qui vous restent, et qui, à mon avis, ne viennent que de ce qu’une personne prévenue et distraite d’ailleurs, 
quelque habile qu’elle soit, a bien de la peine à entrer d’abord dans une pensée nouvelle, sur une matière 
abstraite des sens, où ni figures, ni modèles, ni imaginations nous peuvent secourir. 
   J’avais dit que l’âme exprimant naturellement tout l’univers en certain sens, et selon le rapport que les autres 
corps ont au sien, et par conséquent exprimant plus immédiatement ce qui appartient aux parties de son corps, 
doit en vertu des lois du rapport, qui lui sont essentielles, exprimer particulièrement quelques mouvements 
extraordinaires des parties de son corps; ce qui arrive lorsqu’elle sent la douleur. A quoi vous répondez, que 
vous n’avez point d’idée claire de ce que j’entends par le mot d’exprimer; si j’entends par là une pensée, vous ne 
demeurez pas d’accord que l’âme a plus de pensée et de connaissance du mouvement de la lymphe dans les 
vaisseaux lymphatiques, que des satellites de Saturne, mais si j’entends quelque autre chose, vous ne savez 
(dites-vous) ce que c’est, et par conséquent (supposé que je ne puisse point l’expliquer distinctement) ce terme 
ne servira de rien pour faire connaître comment l’âme peut se donner le sentiment de la douleur, puisqu’il 
faudrait pour cela (à ce que vous voulez) qu’elle connût déjà qu’on me pique, au lieu qu’elle n’a cette 
connaissance que par la douleur qu’elle ressent. Pour répondre j’expliquerai ce terme, que vous jugez obscur et 
je l’appliquerai à la difficulté que vous avez faite. Une chose exprime une autre (dans mon langage) lorsqu’il y a 
un rapport constant et réglé entre ce qui se peut dire de l’une et de l’autre. C’est ainsi qu’une projection de 
perspective exprime son géométral. L’expression est commune à toutes les formes, et c’est un genre dont la 
perception naturelle, le sentiment animal, et la connaissance intellectuelle sont des espèces. Dans la perception 
naturelle, et dans le sentiment, il suffit que ce qui est divisible et matériel, et se trouve dispersé en plusieurs 
êtres, soit exprimé ou représenté dans un seul être indivisible, ou dans la substance qui est douée d’une véritable 
unité. Et cette représentation est accompagnée de conscience dans l’âme raisonnable, et c’est alors qu’on 
l’appelle pensée. Or cette expression arrive, parce que toutes les substances sympathisent avec toutes les autres 
et reçoivent quelque changement proportionnel, répondant au moindre changement qui arrive dans tout 

                                                
viii Para esta carta de Leibniz a Arnauld de 9 de Outubro de 1687, a carta mais importante para a teoria da 
expressão, usámos a versão, adaptada ao francês moderno, incluída na edição de Georges Le Roy, pois a versão 
da Academia tem demasiadas variações e indicações filológicas que não relevam aqui. Optámos pois pela versão 
simplificada in G. W. Leibniz, Discours de Métaphysique et Correspondance avec Arnauld, ed. Georges Le Roy, 
Bibliothèque de Textes Philosophiques, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1993, pp. 180-193. 
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l’univers, quoique ce changement soit plus ou moins notable à mesure que les autres corps ou leurs actions ont 
plus ou moins de rapport au nôtre. C’est de quoi je crois que M. des Cartes serait demeuré d’accord lui-même, 
car il accorderait sans doute, qu’à cause de la continuité et divisibilité de toute la matière le moindre 
mouvement étend son effet sur les corps voisins, et par conséquent de voisin à voisin à l’infini, mais diminué à 
proportion; ainsi notre corps doit être affecté en quelque sorte par les changements de tous les autres. Or à tous 
les mouvements de notre corps répondent certaines perceptions ou pensées plus ou moins confuses de notre âme, 
donc l’âme aussi aura quelque pensée de tous les mouvements de l’univers, et selon moi toute notre âme ou 
substance aura quelque perception ou expression. Il est vrai que nous ne nous apercevons pas distinctement de 
tous les mouvements de notre corps, comme par exemple de celui de la lymphe, mais (pour me servir d’un 
exemple que j’ai déjà employé) c’est comme il faut bien que je m’aperçoive un peu du mouvement de chaque 
vague du rivage à fin de me pouvoir apercevoir de ce qui résulte de leur assemblage, savoir de ce grand bruit, 
qu’on entend proche de la mer ; ainsi nous sentons aussi quelque résultat confus de tous les mouvements qui se 
passent en nous. Mais étant accoutumés à ce mouvement interne, nous ne nous apercevons distinctement et avec 
réflexion que lorsqu’il y a une altération considérable comme dans les commencements des maladies. Et il serait 
à souhaiter que les médecins s’attachassent à distinguer plus exactement ces sortes de sentiments confus que 
nous avons dans notre corps. Or puisque nous ne nous apercevons des autres corps, que par le rapport qu’ils 
ont au notre, j’ai eu raison de dire que l’âme exprime mieux ce qui appartient à notre corps, aussi ne connaît-on 
les satellites de Saturne ou de Jupiter que par un mouvement qui se fait dans nos yeux. Je croie qu’en tout ceci 
un Cartésien sera de mon sentiment, excepté que je suppose qu’il y a à l’entour de nous d’autres âmes ou formes 
substantielles que la notre, à qui j’attribue une expression ou perception inférieure à la pensée au lieu que les 
Cartésiens refusent le sentiment aux bêtes, et n’admettent point de forme substantielle hors de l’homme. Ce qui 
ne fait rien à la question que nous traitions ici de la cause de la douleur. Il s’agit donc maintenant de savoir 
comment l’âme s’aperçoit des mouvements de son corps, puisqu’on ne voit pas moyen d’expliquer par quels 
canaux l’action d’une masse étendue passe sur un être indivisible. Les Cartésiens ordinaires avouent de ne 
pouvoir rendre raison de cette union; les auteurs de l’hypothèse des causes occasionnelles croient que c’est 
nodus vindice dignus, cui Deus ex machina intervenire debeat; pour moi je l’explique d’une manière naturelle, 
par la notion de la substance ou de l’être accompli en général, qui porte que toujours son état présent est une 
suite naturelle de son état précédent, car la nature de toute âme est d’exprimer l’univers, elle a, été créée de 
telle sorte qu’en vertu des propres lois de sa nature il lui doit arriver de s’accorder avec ce qui se passe dans les 
corps, et particulièrement dans le sien, il ne faut donc pas s’étonner qu’il lui appartient de se représenter la 
piqûre lorsqu’elle arrive a` son corps. Et pour achever de m’expliquer sur cette matière, soient: 
 
État des corps au moment A                                 État de l’âme au moment A 
État des corps au moment suivant B  (piqûre)     État de l’âme au moment B (douleur) 
 
Comme donc l’état des corps au moment B suit de l’état des corps au moment A, de même B état de l’âme est 
une suite d’A état précédent de la même âme, suivant la notion de la substance en général. Or les états de l’âme 
sont naturellement et essentiellement des expressions des états répondants du monde, et particulièrement des 
corps qui leur sont alors propres; donc puisque la piqûre fait une partie de l’état du corps au moment B, la 
représentation ou expression de la piqûre, qui est la douleur, fera aussi une partie de l’état de l’âme au moment 
B; car comme un mouvement suit d’un autre mouvement, de même une représentation suit d’une autre 
représentation, dans une substance dont la nature est d’être représentative. Ainsi il faut bien que l’âme 
s’aperçoive de la piqûre lorsque les lois du rapport demandent qu’elle exprime plus distinctement un 
changement plus notable des parties de son corps. Il est vrai que l’âme ne s’aperçoit pas toujours distinctement 
des causes de la piqûre et de sa douleur future, lorsqu’elles sont encore cachées dans la représentation de l’état 
A, comme lorsqu’on dort, ou qu’autrement on ne voit pas approcher l’épingle, mais c’est parce que les 
mouvements de l’épingle font trop peu d’impression alors, et quoique nous soyons déjà affectés en quelque sorte 
de tous ces mouvements et les représentations dans notre âme, et qu’ainsi nous ayons en nous la représentation 
ou expression des causes de la piqûre, et par conséquent la cause de la représentation de la même piqûre, c’est 
à dire la cause de la douleur; nous ne les saurions démêler de tant d’autres pensées et mouvements, que 
lorsqu’ils deviennent considérables. Notre âme ne fait réflexion que sur les phénomènes plus singuliers, qui se 
distinguent des autres, ne pensant distinctement à aucun, lorsqu’elle pense également à tous. Après cela je ne 
saurais deviner en quoi on puisse plus trouver la moindre ombre de difficulté, à moins que de nier que Dieu 
puisse créer des substances qui soient d’abord faites en sorte, qu’il leur arrive en vertu de leur propre nature de 
s’accorder dans la suite avec les phénomènes de tous les autres. Or il n’y a point d’apparence de nier cette 
possibilité, et puisque nous voyons que des Mathématiciens représentent les mouvements des cieux dans une 
machine (comme lorsque 
 

Jura poli rerumque fidem legesque deorum 
Cuncta Syracusius transtulit arte senex, 
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ce que nous pouvons bien mieux faire aujourd’hui, qu’Archimède ne pouvait de son temps) pourquoi Dieu qui 
les surpasse infiniment, ne pourra-t-il pas d’abord créer des substances représentatives en sorte qu’elles 
expriment par leurs propres lois suivant le changement naturel de leurs pensées ou représentations, tout ce qui 
doit arriver à leur corps, ce qui me parait non seulement facile à concevoir, mais encore digne de Dieu et de la 
beauté de l’univers, et en quelque façon nécessaire, toutes les substances devant avoir une harmonie et liaison 
entre elles, et toutes devant exprimer en elles le même univers, et la cause universelle qui est la volonté de leur 
créateur, et les décrets ou lois qu’il a établies pour faire qu’elles s’accommodent entre elles le mieux qu’il se 
peut. Aussi cette correspondance mutuelle des différentes substances (: qui ne sauraient agir l’une sur l’autre à 
parler dans la rigueur métaphysique, et s’accordent néanmoins comme si l’une agissait sur l’autre :) est une des 
plus fortes preuves de l’existence de Dieu, ou d’une cause commune que chaque effet doit toujours exprimer 
suivant son point de vue et sa capacité. Autrement les phénomènes des esprits différents ne s’entr'accorderaient 
point, et il y aurait autant de systèmes que de substances, ou bien ce serait un pur hasard, s’ils s’accordaient 
quelques fois. Toute la notion que nous avons du temps et de l’espace est fondée sur cet accord, mais je n’aurais 
jamais fait, si je devais expliquer à fonds tout ce qui est lié avec notre sujet. Cependant j’ai mieux aimé d’être 
prolixe que de ne me pas exprimer assez. 
[…] 
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T3. 4 Cartas de Poussin 
 
 
I. 1ª carta:  
 

 

Ao Senhor de Chantelou 

 

 

        Roma, 28 de Abril de 1639 

 

 Senhor, 

 

 Espero que Deus me conceda a graça de estar perto de vós para reconhecer as 

obrigações que vos devo, não com palavras, mas por obras, se disso me julgardes digno. Por 

agora não vos importunarei com longos discursos; aviso-vos tão-só que vos envio o nosso 

quadro do Maná, por Bertholin, correio de Lyon: encaixei-o diligentemente, e creio que o 

recebereis bem acondicionado. Fi-lo acompanhar de um outro [mais] pequeno que envio ao 

senhor de Bonnaire, camareiro-mor, não tendo tido até ao presente, ocasião para lho fazer 

chegar senão agora. Fazei, pois, que possa chegar-lhe, dado que é dele. 

 Quando receberdes o vosso, suplico-vos que se o achardes bom, o ornais com um 

pouco de cornija, pois dela necessita para que, ao considerá-lo em todas as suas partes, os 

raios do olho sejam retidos e de modo nenhum desviados para fora, recebendo os reflexos dos 

objectos vizinhos que, misturando-se confusamente com as coisas retratadas, ofuscam a 

[clara] imagem. 

 Seria conveniente que a dita cornija fosse dourada simplesmente com ouro mate, pois 

une-se muito delicadamente com as cores sem as ofender. 

 De resto, se vos recordais da primeira carta que vos escrevi, relativa aos movimentos 

das figuras que vos havia prometido de ali fazer, e, se considerardes o quadro, no seu 

conjunto, creio que facilmente reconhecereis quais são as que languescem, as que admiram, 

aquelas que têm piedade, as que representamix a caridade, a grande necessidade, o desejo de 

se saciar, a consolação e outras, dado que as sete primeiras figuras à esquerda vos dirão tudo o 

                                                
ix Nas edições de Anthony Blunt e de Quatremère de Quincy a expressão é “qui font action de”, enquanto que na 
de Pierre Colombier aparece “qui font acte de”. Quer num, quer noutro caso, a tradução literal seria “que se 
apresentam na qualidade de”. Ora, “aquele que se apresenta na qualidade de” é precisamente aquele que 
representa essa qualidade.  
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que aqui está escrito e tudo o resto é do mesmo estofo: lede a história e o quadro, para que 

possais aferir se cada coisa é apropriada à matéria. 

 E se, após o terdes considerado mais do que uma vez, aí encontrardes alguma 

satisfação, mandai-mo dizer, por favor, sem nada ocultar, para que me regozije de vos ter 

satisfeito na primeira vez que tenho a honra de vos servir. Caso contrário, obrigamo-nos a 

qualquer espécie de emenda, suplicando-vos que tenhais ainda em consideração que o espírito 

é vivo mas a carne débil. 

 Escrevi ao senhor Le Maire participando-lhe a razão principal que me retém aqui 

durante este verão; suplico-vos pois, Senhor, que, com ele, me desculpais perante o senhor de 

Noyers de modo a que, juntando esta cortesia às demais que quotidianamente recebo de vós, 

eu me torne para toda a vida naquele que mais está obrigado a servir-vos. 

 

      Poussin 

 

 Escreverei ao senhor Stella, que penso estar em Lyon, para que ele vos entregue o 

quadro, mal este chegue. 

 Antes de o tornar público seria bastante conveniente orná-lo um pouco. Ele não deve 

ser colocado muito acima do nível dos olhos, antes pelo contrário.  

 
[O original francês nas edições de Anthony Blunt e Colombier: 
 A CHANTELOU 
 
 
        Rome, 28 avril 1639 
 
 Monsieur, 
 

J’attendrai que Dieu me fasse la grâce d’être auprès de vous pour reconnaître les obligations que je 
vous dois, non avec des paroles, mais par effet, si vous m’en jugerez digne. Pour maintenant je ne vous 
importunerai point de longs discours; je vous aviserai seulement que je vous envoie notre tableau de la Manne, 
par Bertholin, courrier de Lyon: je l’ai enchâssé diligemment, et crois que vous le recevrez bien conditionné. Je 
l’ai accompagné d’une autre petit que j’envoie à monsieur de Bonnaire, porte-manteau, n’ayant jusques à 
présent eu autre occasion pour [le] lui faire tenir que la présente. Vous lui permettrez donc de [le] prendre, car 
il est sien. Quand vous aurez reçu le vôtre, je vous supplie, si vous le trouvez bon, de l’orner d’un peu de 
corniche, car il en a besoin, afin que, en le considérant en toutes ses parties, les rayons de l’œil soient retenus et 
non point épars au dehors, en recevant les espèces des autres objets voisins qui, venant pêle-mêle avec les 
choses dépeintes, confondent le jour. 
 
 Il serait fort à propos que ladite corniche fût dorée d’or mat tout simplement, car il s’unit très 
doucement avec les couleurs sans les offenser. 
 Au reste, si vous vous souviendrez de la première lettre que je vous écris, touchant les mouvements des 
figures que je vous promettais d’y faire, et que, tout ensemble, vous considériez le tableau, je crois que 
facilement vous reconnaîtrez quelles sont celles qui languissent, qui admirent, celles qui ont pitié, qui font acte 
de charité, de grande nécessité, de désir de se repaître, de consolation et autres, car les sept premières figures à 
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main gauche vous diront tout ce qui est ici écrit et tout le reste est de la même étoffe: lisez l’histoire et le 
tableau, afin de connaître si chaque chose est appropriée au sujet. 
 Et si, après l’avoir considéré plus d’une fois, vous en aurez quelque satisfaction, mandez le moi, s’il 
vous plaît, sans rien déguiser, afin que je me réjouisse de vous avoir contenté pour la première fois que j’ai eu 
l’honneur de vous servir. Sinon nous nous obligeons à toute sorte d’amende, vous suppliant de considérer 
encore que l’esprit est prompt et la chair débile. 
 J’ai écrit à monsieur Le Maire de l’occasion principale qui me retient ici pour cet été; je vous supplie 
donc, Monsieur, avec lui, de faire mes excuses envers monseigneur de Noyers afin que, mettant cette courtoisie 
avec les autres que je reçois journellement de vous, je sois toute ma vie le plus obligé à vous servir qui soit au 
monde. 
 
       Poussin 
 
J’écrirai à monsieur Stella, que je crois qui est à Lyon, qu’incontinent arrivé le tableau, il vous le fasse tenir. 
Devant que de le publier, il serait fort à propos de l’orner un peu. Il doit être colloqué fort peu au-dessus de 
l’œil, mais au contraire.] 
 

______________________________________ 
 
 
 
II. 2ª carta: 
 
 
Ao Senhor de Chantelou 

 

       Roma, 24 de Novembro de 1647 

 

 Senhor, 

 

 Esta servirá de resposta às vossas duas últimas cartas, uma de 23 de Outubro, e a outra 

do primeiro do corrente [mês]. Cumpro a promessa que vos fiz. A saber, que não usarei os 

meus pincéis para mais ninguém senão para vós, que ainda não acabei os vossos Sete 

Sacramentos e, por conseguinte, depois de vos ter enviado a Ceia, que é o sexto, pus as mãos 

no último, que é aquele pelo qual dizeis sentir menos afecto. Comprometo-me, no entanto, a 

que ele não resulte inferior àquele que, dos seis, mais lhe agrada. 

 Fui pago pelo último quadro que vos enviei por um caixeiro viajante para [ser entregue 

ao] Senhor Gierico, tal como tereis constatado pela letra de câmbio que haveis recebido e pela 

[carta] que vos escrevi aquando do envio do dito quadro, o qual cuidarei que recebais antes da 

presente.  

 Resolvi-me a servir o senhor de Lisle porque mo encomendais, embora me tenha 

decidido a fazer doravante algo como se fosse para mim, sem me sujeitar mais aos caprichos 

dos outros, e principalmente daqueles que apenas vêem pelos olhos dos outros. É preciso no 
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entanto que o dito Senhor se disponha a uma coisa difícil para um Francês, que é a ter 

paciência. 

 Entreguei os vossos cumprimentos ao senhor cavaleiro do Puis, que vos devolve os 

dele com a sua habitual cortesia. 

 No tocante ao que escreveis na vossa última [carta], é fácil dissipar a suspeita que 

tendes de que vos honro menos e que por vós tenho menos afecto que por qualquer outro. Se 

assim fosse, porque vos teria [eu] preferido, desde há cinco anos, a tantas pessoas de mérito e 

de qualidade que desejaram ardentemente que lhes fizesse alguma coisa, e que me abriram as 

suas bolsas? Por que razão me contentei com um tão módico preço e não quis aceitar aquilo 

que vós mesmo me haveis oferecido? Porque é que, após vos ter enviado o primeiro dos 

vossos quadros, composto de dezasseis ou dezoito figuras apenas, e de poder fazer os outros 

com o mesmo número [de figuras], ou mesmo reduzi-lo, para mais cedo chegar ao fim de tão 

longa fadiga, os enriqueci com mais [figuras], sem pensar em qualquer outro interesse senão o 

de ganhar a vossa benevolência? 

 Porque é que gastei tanto tempo, tanto corri para aqui e para ali, ao calor e ao frio, para 

os vossos outros serviços particulares, senão para vos testemunhar quanto vos honro? Não 

preciso dizer mais: seria necessário sair dos termos da servidão que a vós consagrei. Acreditai 

convictamente que fiz por vós aquilo que não faria a mais ninguém, e que continuarei sempre 

com a vontade de vos servir com todo o meu coração. Não sou homem leviano, nem de 

inconstantes afectos, quando a alguém os dediquei. 

 Será o facto de vos inclinardes agora para o quadro de Moisés encontrado nas águas 

do Nilo, que possui o Senhor Pointel, razão suficiente para mostrar que nele pus mais afecto 

que nos vossos? Não vedes que é na natureza do tema que está a causa desse efeito e da vossa 

inclinação, e que os temas que vos trato devem ser representados de uma outra maneira. É 

nisto que consiste todo o artifício da pintura. Perdoai-me a ousadia se vos digo que vos 

precipitastes no juízo que haveis feito das minhas obras. Muito difícil é bem julgar se não 

tivermos simultaneamente nesta arte grande teoria e prática. Não devemos julgar apenas com 

os nossos desejos, mas com a razão. 

 É por este motivo que vos quero advertir de uma coisa importante, que vos dará a 

conhecer aquilo que é preciso considerar na representação dos temas que se retratam. 

 Os bons velhos Gregos, inventores de todas as coisas belas, descobriram vários modos 

por meio dos quais produziram maravilhosos efeitos. 

 Esta palavra “modo” significa propriamente a razão ou a medida e forma pela qual nos 

servimos para fazer alguma coisa, a qual nos impede de ultrapassar [um certo limite], 
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fazendo-nos operar em todas as coisas com uma certa medianiax e moderação e, por 

conseguinte, tal mediania e moderação não é senão uma maneira ou ordem determinada e 

firme, dentro do procedimento pelo qual a coisa se conserva no seu serxi. 

 Sendo os modos dos antigos uma composição de várias coisas postas em conjunto, da 

sua variedade nascia uma certa diferença de modo, pela qual se podia compreender que cada 

um deles conservava em si um não sei quê de variado, principalmente quando todas as coisas, 

que entravam no composto, eram postas em conjunto numa certa proporção, de onde procedia 

uma potência para induzir a alma dos contempladores em diversas paixões. Daí surgiu que os 

sábios antigos atribuíram a cada [modo] a sua propriedade de efeitos que deles viam nascer. 

Por este motivo chamaram dórico ao modo estável, grave e severo, aplicando-lhe temas 

graves, severos e cheios de sapiência. 

 E, passando daí às coisas aprazíveis e alegres, usaram o modo frígio por ter as suas 

modulações mais finas que qualquer outro modo, e o seu aspecto mais agudo. Estas duas 

maneiras, e mais nenhuma, foram louvadas e aprovadas por Platão e Aristóteles, estimando as 

demais inúteis, consideraram este modo veemente, furioso, muito severo, e que assombra as 

pessoasxii.  

 Espero, no prazo de um ano, retratar um tema neste modo frígio. Os temas de guerras 

assustadoras acomodam-se a esta maneira. 

 Quiseram para além disso que o modo lídio se acomodasse às coisas deploráveis 

porque não tem a modéstia do dórico nem a severidade do frígio. 
                                                
x No francês dos séculos XVI e XVII (tal como no italiano, como se verá na nota seguinte), a palavra 
“médiocrité” não era tanto usada no sentido pejorativo que hoje tem, mas no sentido de condição mediana ou 
justo meio. Cf. Dictionnaire de la langue française classique, par J. Dubois et R. Lagane, Librairie Belin, Paris, 
1960, na respectiva entrada. Furetière confirma isso no seu dicionário “Médiocrité – subst. fem. Qualité de ce qui 
est médiocre, qui n’a ni excès ni défaut. La raison, la justice veulent qu’on garde une honneste médiocrité, en 
toutes choses, entre la clemence & la severité.” [Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots 
françois tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts..., editado em 1690.] 
xi Segundo um estudo feito por Anthony Blunt [“L’origine de la lettre de Poussin sur les modes d’après un 
travail récent”, in Bulletin de la Société pour l’Histoire de l’Art Français, 1933, p. 125 e ss], Nicolas Poussin ter-
se-ia inspirado e, mais que isso, traduzido quase literalmente um excerto de um tratado de música de Gioseffo 
Zarlino para explicar a “sua” teoria dos modos em pintura: «Questa parola “modo” ... significa propriamente la 
ragione cioè quella misura o forma, ch’adoperiamo nel fare alcuna cosa, la qual ne astrenge noi a non passar 
più oltra, facendo operar tutte le cose con una certa mediocrità o moderatione... Imperocché tal mediocrità o 
moderatione, non e altro che una certa maniera ovvero ordine terminato e fermo nel procedere, per il quale la 
cosa si conserva nel suo essere per virtù della proportione ch’in essa si ritrova.» (Instituzione Harmoniche 
(1558), IV, 1, p. 359, citado em Arikha, “Réflexion sur Poussin”, Lettres et Propos sur l’Art, Herman, Paris, 
1989, p. 227. ) Para além de Zarlino é muito provável que Poussin fosse influenciado pelas teorias de Mersenne 
da sua Harmonie Universelle (1636). 
xii Há aqui uma óbvia confusão e até contradição na exposição do modo “frígio” que se deverá a uma síntese 
deturpada do exposto por Zarlino no seu tratado, já que este refere de facto opiniões diferentes mas tomando o 
seu tempo para referir as devidas atribuições e sustentá-las. Cf. Instituzione Harmoniche (1558), IV, 5. Isto não 
significa, no entanto, que Poussin não compreendesse o modo frígio. São exemplos esclarecedores da 
interpretação do modo frígio por Poussin no famoso Rapto das Sabinas (1635-38) e o Salvamento do Jovem 
Pirro (1634). 
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 O hipolídio contém em si uma certa suavidade e doçura, que enche a alma dos 

espectadores com alegria. Acomoda-se às matérias divinas, glória e paraíso. Os Antigos 

inventaram o iónico, com o qual representavam as danças, bacanais e festas, por ter uma 

natureza jucunda. 

 Os bons poetas procederam com grande diligência e um maravilhoso artifício para 

acomodar as palavras e dispor os pés nos versos segundo a conveniência da fala. Como [aliás] 

Virgílio fez em toda a sua obra, porque aos três modos de falar acomoda o próprio som do 

verso com tal arte que parece mesmo pôr diante dos olhos com o som das palavras as coisas 

das quais ele trata, de maneira que, onde fala de amor, vemos que artificiosamente escolheu 

somente palavras doces, suaves e muito agradáveis ao ouvido; e ali, onde cantou um feito de 

armas ou descreveu uma batalha naval ou uma aventura no mar, escolheu palavras duras, 

ásperas e desagradáveis, de maneira que ao ouvi-las ou pronunciá-las, provocam assombro, 

daí que se vos fizesse um quadro onde um tal modo fosse adoptado, pensaríeis que por vós 

não sentia afecto. 

 Se se tratasse aqui de compor um livro mais do que escrever uma carta, advertir-vos-ia 

de várias [outras] coisas importantes que é preciso considerar na pintura, para que pudésseis 

conhecer amplamente o quanto estudo para bem vos servir. Pois, ainda que sejais muito 

inteligente em todos os domínios, temo que o convívio com tantos insensatos e ignorantes que 

vos rodeiam, possa corromper-vos o juízo pelo seu contágio. Permaneço, como de costume, 

   Senhor, 

  Vosso muito humilde e fiel servo. 

     O Poussin. 

 
[O original francês nas edições de Blunt e Colombier: 
 “A Chantelou 
 
         Rome, 24 novembre 1647 
 
 Celle-ci servira de réponse à vos dernières, l’une du 23ème octobre, et l’autre du premier du courant. 
J’observe la promesse que je vous ai faite. C’est assavoir que je n’emploierai mes pinceaux pour personne que 
pour vous, que je n’aie fini vos Sept Sacrements, et, partant, après vous avoir envoyé la Cène, qui est le sixième, 
j’ai mis la main au dernier, qui est celui que vous dites affectionner le moins. Je me promets pourtant qu’il ne 
réussira pas inférieur à celui des six qui vous plaît le plus. 
 J’ai été payé du dernier tableau que je vous ai envoyé par un commis pour monsieur Gierico, aussi 
comme vous aurez vu par la lettre de change que vous aurez reçue et celle que je vous ai écrite de l’envoi dudit 
tableau, lequel je m’assure que vous aurez reçu devant la présente. 
 Je me suis résolu de servir monsieur de Lisle puisque vous me le commandez, néanmoins que je m’étais 
proposé de faire désormais quelque chose comme pour moi, sans m’assujettir davantage aux caprices d’autrui, 
et principalement de ceux qui ne voient que par les yeux d’autrui. Il faut néanmoins que ledit seigneur se résolve 
à une chose difficile à un Français, qui est la patience. 
 J’ai fait vos baisemains à monsieur le chevalier du Puis, qui vous fait le même avec sa courtoisie 
ordinaire. 
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 Touchant ce que vous m’écrivez par votre dernière, il est aisé de vous ôter le soupçon que vous avez 
que je vous honore moins et que j’aie moins d’amour pour vous que pour quelque autre. S’il était ainsi, 
pourquoi vous aurais-je préféré, depuis l’espace de cinq ans, à tant de personnes de mérite et de qualité qui ont 
désiré ardemment que je leur fisse quelque chose, et qui m’ont offert leurs bourses? Pour [quel] sujet me suis-je 
contenté d’un prix si modique que n’ai voulu prendre ce que vous-même m’avez offert? Pourquoi est-ce que, 
après vous avoir envoyé le premier de vos tableaux composé de seize ou dix-huit figures seulement, et que je 
pouvais faire les autres du même nombre, ou plutôt les diminuer, pour venir plus tôt à fin d’une si longue 
fatigue, je les ai enrichis de plus, sans penser à aucun intérêt autre qu’à gagner votre bienveillance? 
 Pourquoi est-ce que j’ai employé tant de temps, tant couru deçà et delà, par chaud et par froid, pour 
vos autres services particuliers, si ce n’a été pour vous témoigner combien je vous honore? Je n’en veux pas dire 
davantage: il faudrait sortir des termes de servitude que je vous ai vouée. Croyez certainement que j’ai fait pour 
vous ce que je ne ferai pour personne vivante, et que je continuerai toujours dedans la volonté de vous servir de 
tout mon cœur. Je ne suis point homme léger, ni changeant d’affection, quand je l’ai mise en un sujet. 
 Si le tableau de Moïse trouvé dans les eaux du Nil, que possède Monsieur Pointel, vous a donné dans 
l’amour, est-ce un témoignage pour cela que je l’aie fait avec plus d’amour que les vôtres? Voyez vous pas bien 
que c’est la nature du sujet qui est cause de cet effet, et votre disposition, et que les sujets que je vous traite 
doivent être représentés par une autre manière. C’est en cela que consiste l’artifice de peinture. Pardonnez à ma 
liberté si je dis que vous vous êtes montré précipiteux dans le jugement que vous avez fait de mes ouvrages. Le 
bien juger est très difficile, si l’on n’a en cet art grande théorie et pratique jointes ensemble. Nos appétits n’en 
doivent pas juger seulement, mais la raison. 
 C’est pourquoi je vous veux avertir d’une chose d’importance, qui vous fera connaître ce qu’il faut 
observer en la représentation des sujets qui se dépeignent.  

Nos braves anciens Grecs, inventeurs de toutes les belles choses, trouvèrent plusieurs modes par le 
moyen desquels ils ont produit de merveilleux effets. 

Cette parole « mode » signifie proprement la raison ou la mesure et forme de laquelle nous nous 
servons à faire quelque chose, laquelle nous astreint à ne passer pas outre, nous faisant opérer en toutes les 
choses avec une certaine médiocrité et modération, et, partant, telle médiocrité et modération n’est autre qu’une 
certaine manière ou ordre déterminé et ferme, dedans le procédé par lequel la chose se conserve en son être. 

Étant les modes des anciens une composition de plusieurs choses mises ensemble, de leur variété 
naissait une certaine différence de mode par laquelle l’on pouvait comprendre que chacun d’eux retenait en soi 
je ne sais quoi de varié, principalement quand toutes les choses, qui entraient au composé, étaient mises 
ensemble proportionnément, d’où procédait une puissance d’induire l’âme des regardants à diverses passions. 
De là vint que les sages anciens attribuèrent à chacun sa propriété des effets qu’ils voyaient naître d’eux. Pour 
cette cause ils appelèrent le mode dorique stable, grave et sévère, et lui appliquaient matières graves, sévères et 
pleines de sapience. 

Et, passant de là aux choses plaisantes et joyeuses, ils usaient le mode phrygien pour avoir ses 
modulations plus menues qu’aucun autre mode, et son aspect plus aigu. Ces deux manières, et nulle autre, furent 
louées et approuvées de Platon et Aristote, estimant les autres inutiles, ils estimèrent ce mode véhément, furieux, 
très sévère, et qui rend les personnes étonnées. 

J’espère devant qu’il soit un an, dépeindre un sujet avec ce mode phrygien. Les sujets de guerres 
épouvantables s’accommodent à cette manière. 

Ils voulurent encore que le mode lydien s’accommodât aux choses lamentables parce qu’il n’a pas la 
modestie du dorien ni la sévérité du phrygien. 

L’hypolydien contient en soi une certaine suavité et douceur, qui remplit l’âme des regardants de joie. 
Il s’accommode aux matières divines, gloire et paradis. Les Anciens inventèrent l’ionique avec lequel ils 
représentaient danses, bacchanales et fêtes, pour être de nature joconde. 

Les bons poètes ont usé d’une grande diligence et d’un merveilleux artifice pour accommoder aux vers 
les paroles et disposer les pieds suivant la convenance du parler. Comme Virgile a observé partout son poème, 
parce qu’à toutes ses trois sortes de parler, il accommode le propre du vers avec tel artifice que proprement il 
semble qu’il mette devant les yeux avec le son des paroles les choses desquelles il traite, de sorte que, où il parle 
d’amour, l’on voit qu’il a artificieusement choisi aucunes paroles douces, plaisantes et grandement gracieuses à 
ouïr; de là, où il a chanté un fait d’armes ou décrit une bataille navale ou une fortune de mer, il a choisi des 
paroles dures, âpres et déplaisantes, de manière qu’en les oyant ou prononçant, elles donnent de 
l’épouvantement, de sorte que si je vous avais fait un tableau où une telle manière fut observée, vous vous 
imagineriez que je vous aimerais pas. 

Si ce n’était que ce serait plutôt composer un livre qu’écrire une lettre, je vous avertirais de plusieurs 
importantes choses qu’il faut considérer en la peinture, afin que vous connussiez amplement combien je 
m’étudie à vous bien servir. Car, bien que vous soyez très intelligent en toute chose, je crains que la pratique de 
tant d’insensés et d’ignorants qui vous environnent, ne vous corrompe le jugement par leur contagion. Je 
demeure à l’accoutumée, 
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 Monsieur, 
 votre très humble et très fidèle serviteur, 

Le Poussin.”] 
 

 
___________________________________ 

 
 
III. 3ª carta: 
 
 
 
A Sublet de Noyers 

 

 

 

          Sem data 

 

«Estes discursos [sobre o quadro do Noviciado dos Jesuítas] não teriam afectado o Poussin, se 

este não soubesse que eles chegavam aos ouvidos do senhor de Noyers que os escutava, e que 

talvez o tenha feito notar. Isto deu um motivo ao Poussin para lhe escrever uma longa carta, 

onde começou por lhe dizer: «Que teria desejado, tal como outrora fazia um filósofo, que se 

pudesse ver o que se passa no homem, pois não apenas aí se encontraria o vício e a virtude, 

mas também as ciências e as boas disciplinas; o que teria grandes vantagens para as pessoas 

sábias, das quais melhor se poderia conhecer o mérito: mas como a natureza procedeu de 

modo diferente, é tão difícil bem julgar a capacidade das pessoas nas ciências e nas artes 

como as suas boas e más inclinações nos costumes; 

 «Que nem todo o estudo ou a indústria das gentes sábias pode obrigar o resto dos 

homens a acreditar inteiramente em tudo aquilo que dizem. O que [aliás] foi, desde sempre, 

assaz sabido acerca dos pintores, não apenas dos antigos, mas também dos modernos, como 

de um Anibal Carracci ou de um Domenichinoxiii, a quem não faltava nem arte nem ciência, 

para que se pudesse julgar o seu mérito, o qual porém não foi devidamente reconhecido, ora 

por efeito da sua má fortuna, ora pelas brigas com aqueles que os invejavam, os quais 

gozaram toda a sua vida de uma reputação e de uma sorte que não mereciam; 

 «Que ele [o Poussin] se pode colocar na categoria dos Carracci e dos Domenichini no 

que diz respeito à sua infelicidade. E, dirigindo-se ao senhor de Noyers, queixa-se de este dar 

                                                
xiii Domenico Zampieri (1581-1641), pintor bolonhês que foi discípulo de Annibale Carracci (1560-1609). 
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ouvidos às maledicências dos seus inimigos, ele [Noyers] que deveria ser seu protector pois é 

ele quem lhes dá oportunidade para o caluniarem, ao retirar os quadros deles dos lugares onde 

estavam para ali colocar os seus; 

 «Que aqueles que tinham posto as mãos no que havia sido começado na grande 

galeria, e que pretendiam ali ganhar alguma coisa, [ou] aqueles também que esperavam ter 

alguns quadros por ele pintados, e que, devido à proibição que ele [Noyers] lhe havia feito 

que o impedia de trabalhar para os particulares, deles se viam privados, todos eles são 

inimigos que vociferam sem cessar contra ele. Que embora deles nada tenha a temer, já que, 

pela graça de Deus, ele foi dotado de bens de uma natureza diferente daqueles bens de fortuna 

que lhe pudessem ser retirados, antes pelo contrário poderia partir com tais bens para qualquer 

lado: ainda assim, a dor de se sentir maltratado fornecia-lhe matéria bastante para fazer ver as 

razões que tem para sustentar as suas opiniões mais solidamente que as dos outros, e dar-lhe a 

conhecer a impertinência dos seus caluniadores. Mas que o receio de o aborrecer o limita a 

dizer-lhe em poucas palavras que todos aqueles que o desviamxiv das obras iniciadas na 

grande galeria são uns ignorantes e uns maldosos. Que toda a gente assim pode julgar, e que 

ele mesmo deveria aperceber-se que nada disso aconteceu por acaso, mas por um motivo; que 

ele evitou os defeitos e as coisas monstruosas que se revelavam naquilo que Le Mercier tinha 

começado, tais como o grosseiro e desagradável peso da obra, o rebaixamento da abóbada que 

parecia estar a cair, a extrema frieza da composição, o aspecto melancólico, pobre e seco de 

todas as partes e certas coisas contraditórias postas em conjunto, que os sentidos e a razão não 

podem suportar, como o que está demasiado carregado e aquilo que é demasiado 

imperceptívelxv, as partes grandes demais e as que são muito pequenas, o demasiado robusto e 

o demasiado frágil, com um conjunto de tantas outras coisas desagradáveis. 

 «Não havia, continua ele na sua carta, qualquer variedade; nada se sustentava por si 

mesmo; não se encontrava ali qualquer ligação nem sequência. As dimensões dos quadrosxvi 

não tinham nenhuma proporção com as suas distâncias, e não podiam observar-se 

comodamente, porque esses quadros tinham sido colocados a meio da abóbada, e 

precisamente sobre a cabeça dos espectadores, os quais cegariam, se assim for necessário 

                                                
xiv Furetière diz, no seu dicionário, sobre a palavra” DEGOUSTER v. act. Donner de l’aversion pour une chose 
qui peut être bonne…” e, no Dictionnaire de la langue classique de J. Dubois e R. Lagane, é dito que no século 
XVII o verbo dégouter significava: “inspirer de l’aversion, rebuter, détourner”. 
xv“DELIÉ, adject. Fin, menu, pointu, delicat.” Cf Furetière, Dictionnaire universel…, p.595; e “mince, fin, 
presque imperceptible”, em J. Dubois/R. Lagane, Dictionnaire de la langue française classique. 
xvi “Quadres” é um italianismo de Poussin para dizer “quadri”, quadros. E refere-se aqui mais às composições 
pintadas na abóboda do que aos estuques que as enquadravam. 
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dizer, ao quererem observá-los. Todo o compartimentoxvii era defeituoso, tendo-se sujeitado o 

arquitecto a certas consolas que dominam o comprimento da cornija, as quais nem sequer 

estão em número igual dos dois lados, pois que há quatro de um lado, e cinco no oposto: o que 

obrigaria a desfazer a obra ou então a deixar ficar defeitos insuportáveis.» 

 Depois de ter assinalado deste modo tais faltas, e apontado as razões que o fizeram ter 

de modificar tudo, justifica a sua conduta e aquilo que [depois] realizou, explicando qual a 

melhor maneira de ver as coisas para bem as julgar.  

 «É necessário saber, diz ele, que há duas maneiras de ver os objectos, uma vendo-os 

simplesmente, e a outra, considerando-os com atenção. Ver simplesmente não é outra coisa 

senão receber naturalmente no olho a forma e a aparência da coisa vista. Porém ver um 

objecto considerando-o [atentamente] é diferente da simples e natural recepção da forma no 

olho, [pois] procuramos com uma particular atençãoxviii a maneira de conhecer bem esse 

mesmo objecto: assim podemos dizer que o simples aspecto é uma operação natural, e que 

aquilo a que chamo prospecto é uma operação da razão que depende de três coisas, a saber, do 

olho, do raio visual e da distância do olho ao objecto: e seria desejável que aqueles que se 

ocupam em dar a sua opinião fossem bem instruídos com este conhecimento.» 

 «É preciso observar, continua o Poussin, que o lambril da galeria tem vinte e um pés 

de altura e vinte e quatro de comprimento, de uma janela à outra. A largura da galeria cuja 

distância serve para considerar a extensão do lambril também tem vinte e quatro pés. O 

quadro no meio do lambril tem doze pés de comprimento por nove pés de altura, incluindo a 

moldura: de maneira que a largura da galeria tem uma distância proporcionada que permite 

ver num só golpe de vista o quadro que deve estar no lambril. Porque se diz então que os 

quadros dos lambris são demasiado pequenos, pois que se deve considerar por partes toda a 

galeria, e cada tremóxix em particular? Do mesmo lugar e da mesma distância, devemos ver, 

num só golpe de vista, metade do arco da abóbada por cima do lambril e devemos saber que 

tudo o que dispus nessa abóbada deve ser considerado como estando aí agregado e em placa, 

sem pretender que haja algum corpo aí que se separe ou que esteja para além, e mais fundo do 

que a superfície da abóbada, mas antes que o conjunto faça simultaneamente o seu arco e a 

sua figura.» 

                                                
xvii “COMPARTIMENT s.m. Dessein composé de plusieurs figures diverses & disposés avec symmetrie, pour 
orné un parterre, un plafond, des panneaux de vitre ou de menuiserie, les pavez ou carreaux d’un plancher.”, cf. 
Furetière, op.cit. 
xviii “Application – zêle, dévouement, attention, intérêt, soin porté à quelque chose.”, cf. Dubois & Lagane, op. 
cit. 
xix “TRUMEAU, en termes d’Architecture, est le mur solide & massif qui est entre deux croisés ou fenestres.”, 
Cf. Furetière, op. cit.  
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 «Que se eu tivesse feito essas partes que estão ligadas ou que aparentam estar ligadas à 

abóbada, ou as outras que dissemos serem demasiado pequenas, por maiores que sejam, teria 

caído nos mesmos erros que foram cometidos, e teria parecido tão ignorante como aqueles 

que trabalharam e que ainda trabalham hoje em várias obras importantes, as quais mostram 

bem que eles não sabem que é contra a ordem e os exemplos que a própria natureza nos 

fornece, colocar as coisas maiores e mais volumosas nos lugares mais elevados, e fazer os 

corpos mais delicados e mais frágeis suportar aquilo que é mais pesado e mais robusto. É essa 

ignorância grosseira que faz com que todos os edifícios orientados com tão pouca ciência e 

discernimento, pareçam padecer, abater-se e ceder sob o [seu] peso, em vez de se mostrarem 

graciosos, elegantes e ligeiros, e parecerem sustentar-se facilmente, como a natureza e a razão 

ensinam a fazê-los.» 

 «Quem é que não compreenderá qual a confusão que [daí] resultaria se eu tivesse 

posto ornamentos em todos os lugares como os críticos pedem, e que se aqueles que coloquei 

fossem maiores do que são, esses seriam visíveis sob um ângulo maior, e com demasiado 

impacto, vindo por isso a ofender o olhar, sobretudo porque a abóbada é iluminada de modo 

idêntico e uniforme em todas as suas partes? Não daria a impressão que essa parte da abóbada 

se tinha abatido e desligado do resto da galeria, rompendo a doce sequência dos restantes 

ornamentos? Se fossem coisas reais, como pretendo que elas pareçam, quem estaria tão mal 

informado que colocasse as maiores e mais pesadas num lugar onde elas não poderiam 

manter-se? Porém todos aqueles que se metem a empreender grandes obras não sabem que as 

reduções a olho nu se fazem de uma outra maneira, e se comportam, por motivos especiais, 

perpendicularmente [e] em altura nas coisas mais elevadas, e cujas paralelas têm o seu ponto 

de concorrênciaxx no centro da terra.»  

 Para responder àqueles que não achavam a abóbada da galeria suficientemente rica, o 

Poussin acrescenta: «Que nunca lhe propuseram que fizesse a obra mais importante que 

[alguma vez] pudesse imaginar; e que se lha quisessem encomendar, ele daria livremente a 

sua opinião, e não aconselharia realizar uma empresa tão grande e tão difícil de executar; 

primeiro, devido ao pequeno número de operários que se encontra em Paris, capazes de nela 

trabalhar; em segundo lugar, por causa do longo tempo que seria necessário despender; em 

terceiro lugar, pela excessiva despesa que na sua opinião seria mal empregue numa galeria de 

tão grandes dimensões, que apenas serve de passagem, e que poderia voltar de novo um dia a 

ficar no mau estado em que se encontrou, sendo tanta a negligência e tão pouco o amor que as 

                                                
xx “Terme d'optique. Point de concours, celui où les rayons convergents se rencontrent.”, cf. Littré, Dictionnaire 
de la langue française, Hachette, Paris, entrada “point”. 
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gentes da nossa nação nutrem pelas belas coisas que mal são acabadas, logo deixam de ser 

tomadas em conta, antes pelo contrário têm muitas vezes prazer em destruí-las. Que desse 

modo julgava ter bem servido o Rei fazendo uma obra mais requintada, mais agradável, mais 

bela, mais bem concebida, com uma melhor disposição, mais variada, em menos tempo, e 

com muito menor despesa em relação àquela que tinha sido começada. Mas que se se 

preferisse escutar as opiniões diferentes, e as novas proposições que os inimigos dele faziam 

todos os dias, e que se essas [proposições] agradassem mais do que o seu trabalho, não 

obstante as boas razões que ele apresentou, ele não poderia opor-se; pelo contrário, cederia de 

boa vontade o seu lugar a outros que se julgassem mais capazes. Que pelo menos teria a 

alegria de ter sido o motivo para a descoberta em França de pessoas capazes que eram [ainda] 

uns desconhecidos, os quais poderiam embelezar Paris com excelentes obras que honrariam a 

nação.» 

 Fala em seguida do seu quadro do Noviciado dos Jesuítas, e diz: «Que aqueles que 

pretendem que o Cristo se assemelhe mais a um Júpiter tonitruante do que a um Deus 

misericordioso, deveriam ser persuadidos que jamais lhe [a ele, Poussin] faltará a indústria 

para dar às suas figuras as expressões adequadas àquilo que devem representar; mas que ele 

não se pode (são as suas próprias palavras as que aqui recordo) que ele não pode, digo eu, e 

não deve imaginar um Cristo, seja qual for a acção [em que se encontre], com um rosto 

torcidoxxi ou piegasxxii, visto que ao andar [Ele] na terra entre os homens, seria até embaraçoso 

estar na sua presença.» 

 «Desculpa-se pela maneira como se exprime e diz que devem perdoar-lhe, pois 

conviveu com pessoas que o compreenderam pelas suas obras, não sendo o seu ofício saber 

escrever bem.» 

 «Finalmente, acaba a sua carta, fazendo ver que bem sabia aquilo que era capaz de 

fazer, sem querer disso tirar vantagens, nem obter qualquer favor, mas apenas pretendendo 

prestar homenagem à verdade, sem cair na mera lisonja, que são demasiado opostas para se 

encontrarem.» 

 
[Esta carta chega-nos através da obra de André Félibien, Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus 
excellens peintres anciens et modernes, no tomo IV, pp. 40 e ss, tomo, aliás, totalmente dedicado a Nicolas 
Poussin. Apesar de não lhe ser atribuída qualquer data por Félibien, é hábito, nas edições da correspondência de 
Poussin, incluí-la depois de uma carta a Chantelou de 24 de Abril de 1642, que refere precisamente esta carta 
enviada a M. Sublet de Noyers (oficial responsável pelos edifícios do rei e primo de Chantelou). Terá sido, 

                                                
xxi Torticolis. Qui a le cou de travers, “Je suis torticolis, j’ai la tête penchante”, dizia Scarron em À la Reine. Cf. 
Dubois & Lagane, op. cit. Também, “TORTICOLI s.m. Quin’a pas la teste droite sur les espaules, qui la planche 
d’un coté.”, cf. Furetière, op. cit.  
xxii “Un père douillet – un homme qui a peur d’un moindre mal.”, cf. Littré, op. cit. 
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portanto, escrita em Paris durante esse mês de Abril, na altura em que Poussin havia sido encarregue de decorar a 
Grande Galeria do Louvre. Antes havia sido LeMercier, arquitecto do rei, quem começara a decorar aquela 
galeria, porém e apesar de ser um excelente arquitecto não tinha as qualidades necessárias para os ornamentos e 
decorações do interior dos edifícios. Quando Poussin começou a fazer as alterações que bem entendeu, 
LeMercier fez ouvir as suas queixas, às quais se juntaram outras vozes de pintores rivais de Poussin, que 
aproveitavam qualquer oportunidade para criticar o pintor normando. A propósito de um quadro que Poussin 
pintara para o altar do Noviciado dos Jesuítas, levantaram-se logo vozes que tentavam denunciar defeitos na obra 
daquele pintor. É aqui que começa o excerto traduzido do relato de Félibien e a reprodução da carta a Sublet de 
Noyers. 
A versão francesa, conforme aparece na edição de Anthony Blunt, é a seguinte: 
 

“A SUBLET DE NOYERS 
 
          Sans date 
 
« Ces discours [sur le tableau du Noviciat des Jésuites] n’auraient pas été capables de toucher le Poussin, s’il 
n’eût su qu’ils allaient jusques à monsieur de Noyers qui les écoutait, et qui peut-être en fit paraître quelque 
chose. Cela donna occasion au Poussin de lui écrire une grande lettre, qu’il commença par lui dire: « Qu’il 
aurait souhaité, de même que faisait autrefois un philosophe, qu’on pût voir ce qui se passe dans l’homme, parce 
que non seulement on y découvrait le vice et la vertu, mais aussi les sciences et les bonnes disciplines; ce qui 
serait d’un grand avantage pour les personnes savantes, desquelles on pourrait mieux connaître le mérite: mais 
comme la nature en a usé d’une autre sorte, il est aussi difficile de bien juger de la capacité des personnes dans 
les sciences et dans les arts que de leurs bonnes ou de leurs mauvaises inclinations dans les mœurs; 

« Que toute l’étude et l’industrie des gens savants ne peut obliger le reste des hommes à avoir une 
croyance entière de ce qu’ils disent. Ce qui, de tout temps, a été assez connu à l’égard des peintres non 
seulement les plus anciens, mais encore des modernes, comme d’un Annibal Carrache et d’un Dominiquin, qui 
ne manquèrent ni d’art ni de science, pour faire juger de leur mérite, qui pourtant ne fut point connu, tant par un 
effet de leur mauvaise fortune, que par les brigues de leurs envieux, qui jouirent pendant leur vie d’une 
réputation et d’un bonheur qu’ils ne méritaient point; 

« Qu’il se peut mettre au rang des Carraches et des Dominiquins dans leur malheur. Et, s’adressant à 
monsieur de Noyers, il se plaint de ce qu’il prête l’oreille aux médisances de ses ennemis, lui qui devait être son 
protecteur puisque c’est lui qui leur donne occasion de le calomnier, en faisant ôter leurs tableaux des lieux où 
ils étaient pour y placer les siens; 

« Que ceux qui avaient mis la main à ce qui avait été commencé dans la grande galerie, et qui 
prétendaient y faire quelque gain, ceux encore qui espéraient avoir quelques tableaux de sa main, et qui s’en 
voyaient privés par la défense qu’il lui a faite de ne point travailler pour les particuliers, sont autant d’ennemis 
qui crient sans cesse contre lui. Qu’encore qu’il n’ait rien à craindre d’eux, puisque, par la grâce de Dieu, il 
s’est acquis des biens qui ne sont point des biens de fortune qu’on lui puisse ôter mais avec lesquels il peut aller 
partout: la douleur néanmoins de se sentir si maltraité lui fournissait assez de matière pour faire voir les raisons 
qu’il a de soutenir ses opinions plus solides que celles des autres, et de lui faire connaître l’impertinence de ses 
calomniateurs. Mais que la crainte de lui être ennuyeux le réduit à lui dire en peu de mots que ceux qui le 
dégoutent des ouvrages qu’il a commencés dans la grande galerie sont des ignorants ou des malicieux. Que tout 
le monde en peut juger de la sorte, et que lui-même devrait bien s’apercevoir que ce n’a point été par hasard, 
mais avec raison, qu’il a évité les défauts et les choses monstrueuses qui paraissaient assez dans ce que Le 
Mercier avait commencé, telles que sont la lourde et désagréable pesanteur de l’ouvrage, l’abaissement de la 
voûte qui semblait tomber en bas, l’extrême froideur de la composition, l’aspect mélancolique, pauvre et sec de 
toutes les parties et certaines choses contraires et opposés mises ensemble, que les sens et la raison ne peuvent 
souffrir, comme ce qui est trop gros et ce qui est trop délié, les parties trop grandes et celles qui sont trop 
petites, le trop fort et le trop faible, avec un accompagnement entier, d’autres choses agréables. 

« Il n’y avait, continue-t-il dans sa lettre, aucune variété; rien ne se pouvait soutenir; l’on n’y trouvait 
ni liaison, ni suite. Les grandeurs des quadres n’avaient aucune proportion avec leurs distances, et ne se 
pouvaient voir commodément, parce que ces quadres étaient placés au milieu de la voûte, et justement sur la tête 
des regardants qui se seraient, s’il faut ainsi dire, aveuglés en pensant les considérer. Tout le compartiment était 
défectueux, l’architecte s’étant assujetti à certaines consoles qui règnent le long de la corniche, lesquelles ne 
sont pas en pareil nombre des deux cotés, puisqu’il s’en trouve quatre d’un côté, et cinq à l’opposite: ce qui 
aurait obligé à défaire tout l’ouvrage, ou bien y laisser des défauts insupportables.» 

Après avoir ainsi remarqué ces manquements, et apporté les raisons qu’il avait eues de tout changer, il 
justifie sa conduite et ce qu’il a fait, en faisant comprendre de quelle sorte l«on doit regarder les choses pour en 
bien juger. 
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« Il faut savoir, dit-il, qu’il y a deux manières de voir les objets, l’une en les voyant simplement, et 
l’autre en les considérant avec attention. Voir simplement n’est autre chose que recevoir naturellement dans 
l’œil la forme et la ressemblance de la chose vue. Mais voir un objet en le considérant, c’est qu’outre la simple 
et naturelle réception de la forme dans l’œil, l’on cherche avec une application particulière le moyen de bien 
connaître ce même objet: ainsi on peut dire que le simple aspect est une opération naturelle, et que ce que je 
nomme prospect est un office de raison qui dépend de trois choses, savoir de l’œil, du rayon visuel, et de la 
distance de l’œil à l’objet: et c’est de cette connaissance dont il serait à souhaiter que ceux qui se mêlent de 
donner leur jugement fussent bien instruits.» 

« Il faut observer, continue le Poussin, que le lambris de la galerie a vingt-un pieds de haut et vingt-
quatre pieds de long d’une fenêtre à l’autre. La largeur de la galerie qui sert de distance pour considérer 
l’étendue du lambris a aussi vingt-quatre pieds. Le tableau du milieu du lambris a douze pieds de long sur neuf 
pieds de haut, y compris la bordure: de sorte que la largeur de la galerie est d’une distance proportionnée pour 
voir d’un coup d’œil le tableau qui doit être dans le lambris. Pourquoi donc dit-on que les tableaux des lambris 
sont trop petits, puisque toute la galerie se doit considérer par parties, et chaque trumeau en particulier? Du 
même endroit et de la même distance, on doit regarder d’un seul coup d’œil la moitié du cintre de la voûte au-
dessus du lambris et l’on doit connaître que tout ce que j’ai disposé dans cette voûte doit être considéré comme y 
étant attaché et en plaque, sans prétendre qu’il y ait aucun corps qui rompe ou qui soit au delà, et plus enfoncé 
que la superficie de la voûte, mais que le tout fait également son cintre et sa figure.» 

« Que si j’eusse fait ces parties qui sont attachés ou feintes être attachés à la voûte, et les autres que 
l’ont dit être trop petites, plus grandes qu’elles ne sont, je serais tombé dans les mêmes défauts qu’on avait faits, 
et j’aurais paru aussi ignorant que ceux qui ont travaillé et qui travaillent encore aujourd’hui à plusieurs 
ouvrages considérables, lesquels font bien voir qu’ils ne savent pas que c’est contre l’ordre et les exemples que 
la nature même nous fournit, de poser les choses plus grandes et plus massives aux endroits les plus élevés, et de 
faire porter aux corps les plus délicats et les plus faibles ce qui est le plus pesant et le plus fort. C’est cette 
ignorance grossière qui fait que tous les édifices conduits avec si peu de science et de jugement, semblent pâtir, 
s’abaisser et tomber sous le faix, au lieu d’être égayez, sveltes, et légers, et paraître se porter facilement, comme 
la nature et la raison enseignent à les faire.» 

« Qui est celui qui ne comprendra pas quelle confusion aurait paru si j’avais mis des ornements dans 
les endroits où les critiques en demandent, et que si ceux qui j’ai placés avaient été plus grands qu’ils ne sont, ils 
feraient voir sous un plus grand angle, et avec trop de force, et ainsi viendraient à offenser l’œil, à cause 
principalement que la voûte reçoit une lumière égale et uniforme en toutes ses parties? N’aurait-il pas semblé 
que cette partie de la voûte aurait tiré en bas et se serait détachée du reste de la galerie, rompant la douce suite 
des autres ornements? Si c’était des choses réelles, comme je prétends qu’elles paraissent, qui serait si mal avisé 
de placer les plus grandes et les plus pesantes dans un lieu où elles ne pourraient se maintenir? Mais tous ceux 
qui se mêlent d’entreprendre de grands ouvrages ne savent pas que les diminutions à l’œil se font d’une autre 
manière, et se conduisent par des raisons particulières dans les choses élevées perpendiculairement en hauteur, 
et dont les parallèles ont leur point de concours au centre de la terre.» 

 Pour répondre à ceux qui ne trouvaient pas la voûte de la galerie assez riche, le Poussin ajoute: « 
Qu’on ne lui a jamais proposé de faire le plus superbe ouvrage qu il pût imaginer; et que si on eût voulu l’y 
engager, il aurait librement dit son avis, et n’aurait pas conseillé de faire une entreprise si grande et si difficile 
à bien exécuter; premièrement, à cause du peu d’ouvriers qui se trouvent à Paris, capables d’y travailler; 
secondement, à cause du long temps qu’il eût fallu y employer; et en troisième lieu à cause de l’excessive 
dépense qui ne lui semble pas bien employée dans une galerie d’une si grande étendue, qui ne peut que servir 
d’un passage, et qui pourrait un jour tomber dans un aussi mauvais état qu’il l’avait trouvée, la négligence et le 
peu d’amour que ceux de notre nation ont pour les choses étant si grande qu’à peine sont-elles faites qu’on n’en 
tient plus de compte, mais au contraire on prend plaisir à les détruire. Qu’ainsi il croyait avoir très bien servi le 
Roi en faisant un ouvrage plus recherché, plus agréable, plus beau, mieux entendu, mieux distribué, plus varié, 
en moins de temps, et avec moins de dépenses que celui qui avait été commencé. Mais que si l’on voulait écouter 
les différents avis, et les nouvelles propositions que ses ennemis pourraient faire tous les jours, et qu elles 
agréassent davantage que ce qu’il tâchait de faire, nonobstant les bonnes raisons qu’il en rendait, il ne pouvait 
s’y opposer; au contraire, qu’il céderait volontiers sa place à d’autres qu’on jugerait plus capables. Qu’au 
moins il aurait cette joie  d’avoir été cause qu’on aurait découvert en France des gens habiles que l’on n’y 
connaissait pas, lesquels pourraient embellir Paris d’excellents ouvrages qui feraient honneur à notre nation.» 

Il parle ensuite de son tableau du Noviciat des Jésuites, et dit: « Que ceux qui prétendent que le Christ 
ressemble plutôt à un Jupiter tonnant qu’à un Dieu de miséricorde, devaient être persuadés qu’il ne lui 
manquera jamais d’industrie pour donner à ses figures des expressions conformes à ce qu’elles doivent 
représenter; mais qu’il ne peut (ce sont ses propres termes dont il souvient), dis-je, et ne doit jamais s’imaginer 
un Christ en quelque action que ce soit, avec un visage de torticolis ou d’un père douillet, vu qu’étant sur la 
terre parmi les hommes, il était même difficile de le considérer en face.» 
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 « Il s’excuse sur sa manière de s’énoncer, et dit qu’on doit lui pardonner, parce qu’il a vécu avec des 
personnes qui l’ont su entendre par ses ouvrages, n’étant pas son métier de savoir bien écrire.»   
Enfin il finit sa lettre, en faisant voir qu’il sentait bien ce qu’il était capable de faire, sans s’en prévaloir, ni 

rechercher la faveur, mais pour rendre toujours témoignage à la vérité, et ne tomber jamais dans la flatterie, qui 

sont trop opposées pour se rencontrer ensemble.».”] 
 
 

_________________________________ 
 
 
IV. 4ª carta: 
 
 
Ao Senhor de Chambray 
 
 
        Roma, 1 de Março de 1665xxiii 
 
 
 
 Senhor, 

 

 

 É preciso, por fim, cuidar de despertar depois de um tão longo silêncio. É preciso 

fazer-se escutar enquanto o nosso pulso bate ainda um poucoxxiv. Tive todo o tempo para ler e 

examinar o vosso livro sobre a perfeita Ideia da pintura, que serviu como um doce pasto à 

minha alma aflita, e regozijei-me por serdes o primeiro de entre os Franceses que haveis 

aberto os olhos àqueles que apenas viam pelos olhos dos outros, deixando-se enganar pela 

falsa opinião comum. Ora acabais de aquentar e amolecer uma matéria rígida e difícil de 

                                                
xxiii Nicolas Poussin (1594-1665) escreveu esta carta no seu último ano de vida para responder ao envio do livro 
de Roland Fréart de Chambray, Idée de la perfection de la peinture (1662), pelo irmão deste e patrono de 
Poussin, Paul Fréart de Chantelou, três anos antes. A data desta carta é 1 de Março de 1665 nas edições das 
cartas de Poussin de Anthony Blunt [Lettres et propos sur l'art / Nicolas Poussin ; textes réunis et présentés par 
Anthony Blunt ; avant-propos de Jacques Thuillier. Réflexion sur Poussin / par Arikha, Ed. Hermann, Paris, 
1989.] e de Pierre Colombier [Lettres de Poussin publiées avec une introduction par Pierre du Colombier, A la 
Cité des Livres, Paris, 1929.], mas na edição de Quatremère de Quincy de 1824, a data é 7 de Março de 1665 
[Collection de lettres de Nicolas Poussin, Publ. par les soins de Quatremère de Quincy, d'après Quérard, ed. F. 
Didot,Paris, 1824.].  
xxiv Na edição de 1824 de Q. de Quincy a pontuação destas duas frases surge do seguinte modo:  
“Monsieur, il faut à la fin tâcher de se réveiller. Après un si long silence, il faut se faire entendre, pendant que le 
pouls nous bat encore un peu.” 
Apesar de a construção e pontuação das frases parecer mais correcta nessa edição do séc. XIX, a verdade é que 
as outras edições citadas respeitam os manuscritos, conservando a sua pontuação, enquanto que  Quatremère de 
Quincy, cioso de honrar a glória do nome de Nicolas Poussin, dignou-se “melhorar” o francês do grande pintor 
do séc. XVII. 
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manusear, de modo que doravante poderá encontrar-se alguém que, sob a vossa direcção, nos 

poderá dar alguma coisa de seu para benefício da pintura. 

 Depois de ter considerado a divisão que faz o senhor Franciscus Junius das 

especialidades desta bela arte, ousei pôr aqui de forma breve aquilo que dele aprendi. 

 É necessário em primeiro lugar saber o que é essa espécie de imitação e defini-la. 

 

  Definição 

 

É uma imitação feita com linhas e cores, em qualquer superfície, de tudo aquilo que se vê 

debaixo do sol, o seu fim é a deleitação. 

 

 Princípios que todo o homem  

capaz de razão pode aprender 

 

Nada de visível se dá sem luz. 

Nada de visível se dá sem meio transparente. 

Nada de visível se dá sem termo. 

Nada de visível se dá sem cor. 

Nada de visível se dá sem distância. 

Nada de visível se dá sem instrumento. 

 Aquilo que se segue não se aprende, 

 São especialidades do pintor. 

 

 Mas, em primeiro lugar, sobre a matéria: 

 Ela deve tomar-se nobre, não tendo recebido nenhuma qualidade do obreiro. Para que 

o pintor possa mostrar o seu espírito e a sua indústria, é preciso torná-la [ainda] capaz de 

receber a forma mais excelente. É preciso começar pela disposição, depois pelo ornamento, o 

decoroxxv, a beleza, a graça, a vivacidade, o costume, a verosimilhança e, em tudo, o juízo. 

                                                
xxv O manuscrito (cópia feita para Chantelou) diz “décoré” e assim se conserva nas edições de Blunt e 
Colombier. Q. de Quincy achou por bem colocar “décorum” no lugar de “décoré”. Apesar deste vocábulo existir 
no dicionário de Furetière [Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois tant vieux que 
modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts..., editado em 1690] como particípio do verbo “décorer” 
e como adjectivo, significando, ornado ou adornado, Nicolas Poussin muito provavelmente quereria, na verdade, 
dizer “décore” no sentido de “decorum”, como era habitual entre os pintores da época, aludindo a um dos 
princípios fundamentais de Vitrúvio que influenciara tratados de pintura, como por ex. o de Lomazzo, para quem 
“Il moto è chiamato da i pittori il decoro” (in: Trattato del Arte della Pittura, I, 2, Milano, 1585). Significa o 
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Estas últimas especialidades são do pintor e não se podem aprender. É o ramo de ouro de 

Virgílio que ninguém pode encontrar nem colher se não for levado pela fortuna. Estas nove 

especialidades contêm várias coisas belas, dignas de serem escritas por boas e sábias mãos, 

mas peço-vos que considereis esta pequena amostra e me comuniqueis o vosso sentimento 

sem qualquer cerimónia. Sei muito bem que não somente sabeis espevitar a candeiaxxvi, como 

também verter-lhe o bom azeite. E diria mais, mas quando agora se me aquenta a testa por 

qualquer atenção mais esforçada, sofro com isso. Para além disso, tenho sempre vergonha de 

me encontrar em colóquio com outros homens, cujo mérito e o valor estão acima de mim mais 

do que a estrela de Saturno acima das nossas cabeças. É um efeito da vossa amizade que vos 

faz ver-me muito maior do que [na verdade] sou. 

 Estou, eternamente, em dívida para convosco e sou, 

   Senhor, 

 O vosso muito humilde e obediente servo. 

 

      O Poussin 

 

 Beijo muito humildemente as mãos ao senhor de Chantelou, vosso irmão mais 

velhoxxvii. 

 
[O original francês nas edições de Anthony Blunt e Colombier: 

Rome, 1er mars 1665 
 

Monsieur, 
 
Il faut à la fin tâcher à se réveiller après un si long silence. Il faut se faire entendre pendant que le 

pouls nous bat encore un peu. J’ai eu tout loisir de lire et examiner votre livre de la parfaite Idée de la peinture, 
qui a servi d’une douce pâture à mon âme affligée, et me suis réjoui de ce que vous êtes le premier des Français 
qui avez ouvert les yeux à ceux qui ne voyaient que par ceux d’autrui, se laissant abuser d’une fausse opinion 
commune. Or vous venez d’échauffer et amollir une matière rigide et difficile à manier, de sorte que désormais il 

                                                                                                                                                   
“decoro” essa conveniência (convenevolezza, bienséance) e dignidade de todas as partes, do seu conjunto e do 
estilo, relativamente ao assunto representado. 
xxvi O termo “lampe” que Poussin utiliza poderia traduzir-se por lâmpada que lhe corresponde literalmente, mas 
esta palavra em português está para o leitor moderno demasiado conotada com a experiência da iluminação 
eléctrica, pelo que candeia – e não obstante corresponder a “chandelle” em francês, que Poussin preteriu em 
favor de “lampe” – parece desempenhar melhor hoje a sua função na metáfora a que Poussin recorre, sem 
prejudicar o seu sentido. 
xxvii Todas estas fórmulas de cortesia foram eliminadas na edição de Anthony Blunt, mas ficaram na edição de P. 
Colombier: 
“Je vous en suis redevable à toujours et suis,  
  Monsieur, 
 Votre très humble et très obéissant serviteur. 
    Le Poussin. 
 Je baise très humblement les mains à monsieur de Chantelou votre aîné.” 
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se pourra trouver quelqu’un qui, dessous votre guide, nous pourra donner quelque chose du sien au bénéfice de 
la peinture. 

Après avoir considéré la division que fait le seigneur Franciscus Junius des parties de ce bel art, j’ai 
osé mettre ici brièvement ce que j’en appris. 

Il est nécessaire premièrement de savoir ce que c’est que cette sorte d’imitation et la définir. 
 

DÉFINITION 
 

C’est une imitation faite avec lignes et couleurs en quelque superficie de tout ce qui se voit dessous le 
soleil, sa fin est la délectation. 

 
PRINCIPES QUE TOUT HOMME 

CAPABLE DE RAISON PEUT APPRENDRE 
 
Il ne se donne point de visible sans lumière. 
Il ne se donne point de visible sans moyen transparent. 
Il ne se donne point de visible sans terme. 
Il ne se donne point de visible sans couleur. 
Il ne se donne point de visible sans distance. 
Il ne se donne point de visible sans instrument. 

Ce qui suit ne s’apprend point, 
Ce sont parties du peintre. 

 
Mais premièrement de la matière : 
Elle doit être prise noble, qui n’ait reçu aucune qualité de l’ouvrier. Pour donner lieu au peintre de 

montrer son esprit et industrie, il faut prendre capable de recevoir la plus excellente forme. Il faut commencer 
par la disposition, puis par l’ornement, le décoré, la beauté, la grâce, la vivacité, le costume, la vraisemblance 
et le jugement partout. Ces dernières parties sont du peintre et ne se peuvent apprendre. C’est le rameau d’or de 
Virgile que nul ne peut trouver ni cueillir s’il n’est conduit par la fatalité. Ces neuf parties contiennent plusieurs 
belles choses dignes d’être écrites de bonnes et savantes mains, mais je vous prie de considérer ce petit 
échantillon et m’en dire votre sentiment sans aucune cérémonie. Je sais fort bien que non seulement vous savez 
moucher la lampe, mais encore y verser de bonne huile. Je dirai plus, mais quand je m’échauffe maintenant le 
devant de la tête par quelque forte attention, je m’en trouve mal. Au surplus j’ai toujours honte de me voir 
colloqué avec des hommes, le mérite et la valeur desquels est au-dessus de moi plus que l’étoile de Saturne n’est 
au-dessus de notre tête. C’est un effet de votre amitié qui vous fait me voir plus grand de beaucoup que je ne 
suis. 

Je vous en suis redevable à toujours et suis,  
  Monsieur, 
 Votre très humble et très obéissant serviteur. 
    Le Poussin. 
 

Je baise très humblement les mains à monsieur de Chantelou votre aîné.] 
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T4. Fragmentos das Pensées de Pascal 
(selecção) 

 
- Liasses classificadas 
 

 
II. Vaidade 

 

 § 11. Dois rostos semelhantes, dos quais nenhum consegue fazer rir por si só, fazem rir 

em conjunto pela sua semelhança. 

 
[   § 11. Deux visages semblables, dont aucun ne fait rire en particulier font rire ensemble par leur 
ressemblance.   ] 
__________ 
 

 § 14. Vaidade. 

 Que uma coisa tão visível como a vaidade do mundo seja tão pouco conhecida, que 

seja uma coisa estranha e supreendente dizer que é uma tolice procurar as grandezas, é algo de 

admirável. 

 
[   § 14. Vanité. 
   Qu'une chose aussi visible qu'est la vanité du monde soit si peu connue, que ce soit une chose étrange et 
surprenante de dire que c'est une sottise de chercher les grandeurs. Cela est admirable.   ] 
__________ 
 

 § 19. Se somos demasiado jovens não ajuízamos bem, se demasiado velhos também 

não. 

 Se não o consideramos o suficiente… Se o consideramos demasiado, cismamos e 

esgotamos a cabeça. 

 Se considerarmos o que, incontidamente, acabámos de fazer, ainda nos sentimos 

culpados ; mas se o fazemos muito tempo depois, já nada sentimos. 

 Assim também os quadros vistos de muito longe ou de muito perto. E há apenas um 

ponto indivisível que seja o verdadeiro lugar, os outros estão demasiado perto, demasiado 

longe, muito alto ou muito baixo. A perspectiva assinála-o na arte da pintura. Mas no que diz 

respeito à verdade e à moral quem o assinalará ? 

 
[   § 19. Si on est trop jeune on ne juge pas bien, trop vieil de même. 
   Si on n'y songe pas assez, si on y songe trop, on s'entête et on s'en coiffe. 
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   Si on considère son ouvrage incontinent après l'avoir fait on en est encore tout prévenu, si trop longtemps 
après on n'y entre plus. 
   Ainsi les tableaux vus de trop loin et de trop près. Et il n'y a qu'un point indivisible qui soit le véritable lieu. 
Les autres sont trop près, trop loin, trop haut ou trop bas. La perspective l'assigne dans l'art de la peinture, mais 
dans la vérité et dans la morale qui l'assignera?   ]   
_________ 
 

 § 21. Vaidade das ciências. 

 A ciência das coisas exteriores não nos consolará da ignorância da moral em tempo de 

aflição, porém a ciência dos costumes sempre me consolará da ignorância das coisas 

exteriores. 

 
[   § 21. Vanité des sciences. 
   La science des choses extérieures ne me consolera pas de l'ignorance de la morale au temps d'affliction, mais 
la science des moeurs me consolera toujours de l'ignorance des sciences extérieures.   ] 
__________ 
 
 § 22. Condição do homem. 

 Inconstância, tédio, inquietude. 

 
[   § 22. Condition de l’homme. 
   Inconstance, ennui, inquiétude.   ] 
__________ 
 
 
 § 31. Aquilo que mais me espanta é ver que ninguém se espante da sua fraqueza. 

Agimos seriamente e cada um segue a sua condição, não porque seja bom segui-la, já que é de 

moda segui-la, mas como se cada um soubesse com certeza onde está a razão e a justiça. 

Decepcionamo-nos a toda a hora, e por uma aprazível humildade acreditamos que é culpa sua 

e não da arte que sempre nos gabamos de ter. Mas é bom que haja no mundo tantas pessoas 

dessas que não sejam pirrónicas, pela glória do pirronismo, de modo a mostrar que os homens 

são capazes das mais extravagantes opiniões, já que eles acreditam que não estão nessa 

fraqueza natural e inevitável e que crêem pelo contrário ter uma sabedoria natural. 

 Nada fortalece mais o pirronismo do que haver muitos que não são pirrónicos. Se 

todos o fossem, eles não teriam razão. Essa seita fortalece-se pelos seus inimigos, mais do que 

pelos seus amigos, pois que a fraqueza dos homens aparece mais naqueles que a desconhecem 

do que naqueles que a conhecem. 

 
 [   § 31. Ce qui m'étonne le plus est de voir que tout le monde n'est pas étonné de sa faiblesse. On agit 
sérieusement et chacun suit sa condition, non pas parce qu'il est bon en effet de la suivre, puisque la mode en 
est, mais comme si chacun savait certainement où est la raison et la justice. On se trouve déçu à toute heure et 
par une plaisante humilité on croit que c'est sa faute et non pas celle de l'art qu'on se vante toujours d'avoir. 
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Mais il est bon qu'il y ait tant de ces gens-là au monde qui ne soient pas pyrrhoniens pour la gloire du 
pyrrhonisme, afin de montrer que l'homme est bien capable des plus extravagantes opinions, puisqu'il est 
capable de croire qu'il n'est pas dans cette faiblesse naturelle et inévitable, et de croire, qu'il est au contraire 
dans la sagesse naturelle. 
   Rien ne fortifie plus le pyrrhonisme que ce qu'il y en a qui ne sont point pyrrhoniens. Si tous l'étaient ils 
auraient tort. Cette secte se fortifie par ses ennemis plus que par ses amis, car la faiblesse de l'homme paraît 
bien davantage en ceux qui ne la connaissent pas qu'en ceux qui la connaissent.   ] 
__________ 
 

 § 33. Quem não vê a vaidade do mundo é ele próprio bem vão. Mas também quem não 

a vê, excepto os jovens, que estão imiscuídos no barulho, no divertimento e no pensamento do 

futuro ? Retirai-lhes, no entanto, o divertimento, e vê-los-eis a ressacar no tédio. Eles sentem 

então o seu nada sem o conhecer, pois é ser infeliz ficar numa tristeza insuportável assim que 

somos obrigados a considerarmo-nos, sem podermos de nós próprios divertir-nos.  

 
[   § 33. Qui ne voit pas la vanité du monde est bien vain lui-même. Aussi qui ne la voit, excepté de jeunes gens 
qui sont tous dans le bruit, dans le divertissement et dans la pensée de l'avenir. Mais ôtez leur divertissement 
vous les verrez se sécher d'ennui. Ils sentent alors leur néant sans le connaître, car c'est bien être malheureux 
que d'être dans une tristesse insupportable, aussitôt qu'on est réduit à se considérer, et à n'en être point diverti. ] 
__________ 
 

 § 37. Que vaidade a da pintura que atrai a admiração pela semelhança das coisas cujos 

originais de modo nenhum admiramos. 

 
[   § 37. Quelle vanité que la peinture qui attire l'admiration par la ressemblance des choses, dont on n'admire 
point les originaux !   ] 
__________ 

 

 § 38. Dois infinitos, meio. 

 Quando lemos demasiado depressa ou quando lemos demasiado devagar, nada 

podemos entender. 

 
[   § 38. Deux infinis, milieu. 
   Quand on lit trop vite ou quand on lit trope doucement, on n’entend rien.  ] 
__________ 
 

 § 41. Imaginação. 

 É essa parte dominante no homem, essa amante do erro e da falsidade, e ainda mais 

manhosa por não o ser sempre, pois ela seria regra infalível de verdade se ela fosse infalível 

de mentira. Mas sendo as mais das vezes falsa, ela não dá nenhuma marca da sua qualidade, 

ao marcar com o mesmo carácter o verdadeiro e o falso. Não falo dos loucos, mas dos mais 
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sábios, e é entre eles que a imaginação adquire o direito de persuadir os homens. A razão bem 

pode gritar, mas ela não pode definir o valor das coisas. 

 Essa soberba potência, inimiga da razão, que se regozija em controlá-la e dominá-la, 

para mostrar o poder que tem sobre as coisas, marcou o homem com uma segunda natureza. 

Ela possui os seus bem-aventurados e os seus desventurados, os seus sãos e os seus doentes, 

os seus ricos e os seus pobres. Ela faz crer, duvidar e negar a razão. Ela suspende os sentidos 

e fá-los sentir. Ela possui os seus loucos e os seus sábios. E nada nos irrita mais do que vê-la 

preencher os seus hóspedes com uma satisfação mais plena e mais inteira do que a razão. Os 

mais hábeis pela imaginação comprazem-se a si mesmos de um modo diferente que os 

prudentes não conseguem razoavelmente agradar. Eles olham os outros com autoridade. Eles 

disputam com argúcia e confiança, enquanto os outros o fazem com medo e desconfiança, e 

essa alegria no rosto lhes dá muitas vezes vantagem na opinião dos que escutam, tão grande 

favor obtêm os sábios imaginários junto de juízes da mesma estirpe. Ela não consegue tornar 

sábios os loucos, mas ela os faz felizes, gerando a inveja da razão que não consegue tornar os 

seus amigos mais do que miseráveis ; uma cobrindo de glória, a outra de vergonha.   

 Quem dispensa a reputação, quem dá o respeito e a veneração às pessoas, às obras, às 

leis, aos grandes, senão a faculdade de imaginar ? Todas as riquezas da terra são insuficientes 

sem o seu consentimento. Não diríeis que esse magistrado cuja velhice venerável impõe o 

respeito a todo um povo se governa por uma razão pura e sublime, e que ele julga as coisas na 

sua natureza sem se deter nas vãs circonstâncias que apenas ferem a imaginação dos fracos ? 

Vede-o entrar num sermão ao qual ele traz um zelo devoto, reforçando a solidez da sua razão 

pelo ardor da sua caridade ; ei-lo pronto a ouvi-lo com um respeito exemplar. Que o pregador 

venha a aparecer e a natureza lhe tiver dado uma voz rouca e uma expressão do rosto bizarra, 

que o seu barbeiro o tenha mal aparado e, ainda por cima, que o acaso o tenha besuntado, 

quaisquer grandes verdades que ele anuncie, e eu aposto que o nosso senador perderá a sua 

gravidade.  

 Que seja o maior filósofo do mundo sobre uma prancha mais larga do que o 

necessário ; se houver por baixo um precipício, mesmo que a sua razão o convença da sua 

segurança, a sua imaginação prevalecerá. Muitos não saberiam sustentar o seu pensamento 

sem empalidecer e suar.  

 Não quero relatar todos os seus efeitos. Quem desconhece que a visão dos gatos, dos 

ratos, o esmagamento do carvão, etc, arrastam a razão para fora dos eixos ? O tom de voz 

impõe aos mais sábios e muda o discurso e um poema com a sua força. A afeição ou o ódio 

mudam a cara da justiça e quanto mais justa não se torna uma causa para o advogado quando 
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lhe pagaram bem ! Quão melhor lhes parece o seu gesto audacioso aos juízes ludibriados por 

essa aparência ! Aprazível razão que um qualquer vento maneja em todos os sentidos. Eu 

relataria quase todas as acções dos homens que quase só estremecem por estes abalos. Pois a 

razão foi obrigada a ceder, e a mais sábia toma para seus princípios os que a imaginação dos 

homens introduziu temerariamente em cada lugar.  

 [Quem quisesse seguir apenas a razão seria louco, prova-o o juízo da maior parte dos 

homens do mundo. É preciso, porque choveu, trabalhar todo o dia e cansar-se por bens 

reconhecidos como imaginários. E quando o sono nos relaxou das fadigas da nossa razão 

imaginária e nos pôs numa admirável calma, é preciso rapidamente destrui-lo e levantar-se em 

sobressalto para ir atrás das fumaças e limpar as impressões dessa dona do mundo. 

 [Eis um dos princípios de erro, mas não é o único. 

 [O homem teve razão em aliar essas duas potências, ainda que nessa paz imaginária a 

imaginação tenha uma ampla vantagem, pois na guerra ela a tem mais. A razão nunca supera 

a imaginação, enquanto a imaginação retira frequentemente a razão da sua cátedra.] 

 Os nossos magistrados conheceram bem esse mistério. As suas túnicas vermelhas, os 

seus arminhos com os quais se embrulham como se fosse pelo de gato, os palácios onde 

julgam, as flores-de-lis, toda essa augusta aparelhagem era bem necessária; e se os médicos 

não tivessem sotainas e chinelos, e que os doutores não usassem bonés quadrados e largas 

túnicas de quatro partes, nunca eles teriam enganado o mundo o qual não consegue resistir a 

essa apresentação tão autêntica. Se eles tivessem a verdadeira justiça e se os médicos tivessem 

a verdadeira arte de curar, eles não teriam bonés quadrados, porém, não tendo senão ciências 

imaginárias, é ppreciso que eles adoptem vãos instrumentos que afectem essa imaginação com 

que lidam e desse modo, com efeito, eles ganham algum respeito. Apenas as gentes da guerra 

não se disfarçaram desse modo, porque na verdade a sua parte é mais essencial: eles 

estabelecem-se pela força e os outros pela careta.  

 Eis porque os reis não procuraram estes disfarces. Eles não se mascararam com 

hábitos tão extraordinários para parecerem como tais. Mas eles fizeram-se acompanhar de 

guardas e de cretinos. Estas fronhas armadas só têm mãos e força para lhes dar, trompetes e 

tambores que marcham na frente e essas legiões que os acompanham fazem tremer os mais 

duros. Eles não têm o hábito, só têm a força. Era preciso ter uma razão bem apurada para 

conseguir olhar como um outro homem o Grande Senhor rodeado no seu soberbo serralho por 

quarenta mil janízaros. 

 Nós não conseguimos ver um advogado em sotaina e chapéu na cabeça sem logo 

formar uma opinião abonatória da sua competência. 
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 A imaginação dispõe de tudo, ela faz a beleza, a justiça e a felicidade que é tudo o que 

há no mundo. Eu queria de bom grado ver o livro italiano do qual não conheo o título, que 

vale só por si muitos outros livros: Dell’opinione Regina del mondo. Subscrevo-o sem o 

conhecer, excepto o mal que ele contemple. 

 Eis mais ou menos os efeitos dessa faculdade enganadora que parece nos ter sido dada 

de propósito para nos induzir em erro necessário. Nós temos de facto outros princípios. 

 As impressões antigas não são as únicas capazes de nos cansar, os encantos da 

novidade têm o mesmo poder. Daí vem toda a disputa entre os homens, que se acusam de 

seguir as suas falsas impressões da infância, ou de correr temerariamente atrás das novas. 

Onde está o justo meio? Ele que apareça e que o prove. Não há princípio, por mais natural que 

seja, ainda que desde a infância, que não se faça passar por uma falsa impressão, seja da 

instrução ou dos sentidos. 

 «Porque, diz-se, que haveis acreditado dese a infância que um cofre estava vazio 

quando nada nele vêem e por isso havíeis acreditado que o vazio era possível. É uma ilusão 

dos sentidos, fortificada pelo hábito, que é preciso a ciência corrigir.» E os outros dizem: 

«Porque vos dizem na escola que não há nenhum vazio, corromperam o vosso senso comum 

que o compreendia nitidamente, antes dessa falsa impressão que é preciso corrigir recorrendo 

à vossa primeira natureza.» Quem enganou, então, os sentidos ou a instrução? 

 Nós temos um outro princípio de erro, as doenças. Elas perturbam-nos o juízo e os 

sentidos. E se as grandes o alteram, sensivelmente, eu não duvido que as pequenas não 

causem impressão na sua proporção.  

 O nosso próprio interesse é também um maravilhoso instrumento para nos cegar 

agradavelmente. Não é permitido ao homem mais imparcial do mundo ser o juiz na sua 

própria causa. Conheço alguns que, para não cair neste amor-próprio, foram, pelo contrário, 

os mais injustos do mundo. O meio seguro para perderem um negócio justo seria fazer com 

que os seus pais o elogiassem. A justiça e a verdade são pontas tão subtis que os nossos 

instrumentos são demasiado embutados para lhes tocar de forma exacta. Se acaso o 

conseguem, achatam a ponta e apoiam-se à volta mais na parte verdadeira que na falsa. 

 [O homem é assim tão felizmente fabricado que não tem nenhum princípio justo do 

verdadeiro mas vários excelentes tem do falso. Vejamos agora quanto. Mas a mais agradável 

causa dos seus erros é a guerra que existe entre os sentidos e a razão.] 

 O homem [a. É preciso começar por aqui o capítulo das potências enganadoras] é 

somente um sujeito cheio de erro natural, e irremível sem a graça. Nada lhe mostra a verdade. 

Tudo a prejudica. Estes dois princípios de verdade, a razão e os sentidos, a não ser que lhes 
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falte sinceridade, maltratam-se mutuamente um ao outro; os sentidos maltratam a razão com 

falsas aparências, e esta mesma impostura que fazem chegar à ama, recebem-na por sua vez 

também dela; ela assim se vinga. As paixões da alma os perturbam e lhes causa impressões 

falsas. Eles mentem e se enganam eternamente.  

 Mas para além deste erro que vem por acidente e pela falta de inteligência entre as 

faculdades heterogéneas… 

 
[   § 41. Imagination 
   C'est cette partie dominante dans l'homme, cette maîtresse d'erreur et de fausseté, et d'autant plus fourbe 
qu'elle ne l'est pas toujours, car elle serait règle infaillible de vérité, si elle l'était infaillible du mensonge. 
Encore Mais, étant le plus souvent fausse elle ne donne aucune marque de sa qualité marquant du même 
caractère le vrai et le faux. Je ne parle pas des fous, je parle des plus sages, et c'est parmi eux que l'imagination 
a le grand droit de persuader les hommes. La raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses. 
   Cette superbe puissance ennemie de la raison, qui se plaît à la contrôler et à la dominer, pour montrer 
combien elle peut en toutes choses, a établi dans l'homme une seconde nature. Elle a ses heureux, ses 
malheureux, ses sains, ses malades, ses riches, ses pauvres. Elle fait croire, douter, nier la raison. Elle suspend 
les sens, elle les fait sentir. Elle a ses fous et ses sages. Et rien ne nous dépite davantage que de voir qu'elle 
remplit ses hôtes d'une satisfaction bien autrement pleine et entière que la raison. Les habiles par imagination se 
plaisent tout autrement à eux mêmes que les prudents ne se peuvent raisonnablement plaire. Ils regardent les 
gens avec empire, ils disputent avec hardiesse et confiance - les autres avec crainte et défiance - et cette gaieté 
de visage leur donne souvent l'avantage dans l'opinion des écoutants, tant les sages imaginaires ont de faveur 
auprès des juges de même nature. Elle ne peut rendre sages les fous mais elle les rend heureux, à l'envi de la 
raison qui ne peut rendre ses amis que misérables, l'une les couvrant de gloire, l'autre de honte. 
   Qui dispense la réputation, qui donne le respect et la vénération aux personnes, aux ouvrages, aux lois, aux 
grands, sinon cette faculté imaginante. Toutes les richesses de la terre [sont] insuffisantes sans son 
consentement. Ne diriez-vous pas que ce magistrat dont la vieillesse vénérable impose le respect à tout un 
peuple se gouverne par une raison pure et sublime, et qu'il juge des choses par leur nature sans s'arrêter à ces 
vaines circonstances qui ne blessent que l'imagination des faibles. Voyez-le entrer dans un sermon, où il apporte 
un zèle tout dévot renforçant la solidité de sa raison par l'ardeur de sa charité; le voilà prêt à l'ouïr avec un 
respect exemplaire. Que le prédicateur vienne à paraître, si la nature lui (a) donné une voix enrouée et un tour 
de visage bizarre, que son barbier l'ait mal rasé, si le hasard l'a encore barbouillé de surcroît, quelque grandes 
vérités qu'il annonce je parie la perte de la gravité de notre sénateur. 
   Le plus grand philosophe du monde sur une planche plus large qu'il ne faut, s'il y a au-dessous un précipice, 
quoique sa raison le convainque de sa sûreté, son imagination prévaudra. Plusieurs n'en sauraient soutenir la 
pensée sans pâlir et suer. 
   Je ne veux pas rapporter tous ses effets; qui ne sait que la vue des chats, des rats, l'écrasement d'un charbon, 
etc. emportent la raison hors des gonds ? Le ton de voix impose aux plus sages et change un discours et un 
poème de force. L'affection ou la haine changent la justice de face, et combien un avocat bien payé par avance 
trouve-t-il plus juste la cause qu'il plaide. Combien son geste hardi la fait-il paraître meilleure aux juges dupés 
par cette apparence. Plaisante raison qu'un vent manie et à tous sens. Je rapporterais presque toutes les actions 
des hommes qui ne branlent presque que par ses secousses. Car la raison a été obligée de céder, et la plus sage 
prend pour ses principes ceux que l'imagination des hommes a témérairement introduits en chaque lieu. 
   [Qui voudrait ne suivre que la raison serait fou prouvé au jugement de la plus grande partie des hommes du 
monde. Il faut, puisqu'il y a plu, travailler tout le jour pour des biens reconnus imaginaires. Et quand le sommeil 
nous a délassés des fatigues de notre raison imaginaire et mis dans un calme admirable, il faut incontinent le 
détruire et se lever en sursaut pour aller courir après les fumées et essuyer les impressions de cette maîtresse du 
monde. 
   [Voilà un des principes d’erreur mais ce n’est pas le seul. 
   [L'homme a bien eu raison d'allier ces deux puissances quoique dans cette paix l'imagination ait bien 
amplement l'avantage, car dans la guerre elle l'a bien plus entier. La raison ne surmonte jamais tant 
l'imagination au lieu que l'imagination démonte souvent tout à fait la raison de son siège.] 
   Nos magistrats ont bien connu ce mystère. Leurs robes rouges, leurs hermines dont ils s'emmaillotent en 
chatsfourrés, les palais où ils jugent, les fleurs de lys, tout cet appareil auguste était fort nécessaire, et si les 
médecins n'avaient des soutanes et des mules, et que les docteurs n'eussent des bonnets carrés et des robes trop 
amples de quatre parties, jamais ils n'auraient dupé le monde qui ne peut résister à cette montre si authentique. 
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S'ils avaient la véritable justice, et si les médecins avaient le vrai art de guérir ils n'auraient que faire de bonnets 
carrés. La majesté de ces sciences serait assez vénérable d'elle-même, mais n'ayant que des sciences imaginaires 
il faut qu'ils prennent ces vains instruments qui frappent l'imagination à laquelle ils ont affaire et par là en effet 
ils s'attirent le respect. Les seuls gens de guerre ne se sont pas déguisés de la sorte parce qu'en effet leur part est 
plus essentielle : ils s'établissent par la force, les autres par grimace. 
   C'est ainsi que nos rois n'ont pas recherché ces déguisements. Ils ne se sont pas masqués d'habits 
extraordinaires pour paraître tels. Mais ils se font accompagner de gardes, de balourds. Ces troupes armées qui 
n'ont de mains et de force que pour eux, les trompettes et les tambours qui marchent au-devant et ces légions qui 
les environnent font trembler les plus fermes. Ils n'ont pas l'habit, seulement ils ont la force. Il faudrait avoir une 
raison bien épurée pour regarder comme un autre homme le grand seigneur environné dans son superbe sérail 
de quarante mille janissaires. 
   Nous ne pouvons pas seulement voir un avocat en soutane et le bonnet en tête sans une opinion avantageuse de 
sa suffisance. 
   L'imagination dispose de tout; elle fait la beauté, la justice et le bonheur qui est le tout du monde. Je voudrais 
de bon coeur voir le livre italien dont je ne connais que le titre, qui vaut lui seul bien des livres : Dell'opinone 
regina del mondo. J'y souscris sans le connaître, sauf le mal s'il y en a. 
   Voilà à peu près les effets de cette faculté trompeuse qui semble nous être donnée exprès pour nous induire à 
une erreur nécessaire. Nous en avons bien d'autres principes. 
   Les impressions anciennes ne sont pas seules capables de nous abuser, les charmes de la nouveauté ont le 
même pouvoir. De là vient toute la dispute des hommes qui se reprochent ou de suivre leurs fausses impressions 
de l'enfance, ou de courir témérairement après les nouvelles. Qui tient le juste milieu qu'il paraisse et qu'il le 
prouve. Il n'y a principe, quelque naturel qu'il puisse être, même depuis l'enfance, fasse passer pour une fausse 
impression soit de l'instruction, soit des sens. 
   «Parce, dit-on, que vous avez cru dès l'enfance qu'un coffre était vide, lorsque vous n'y voyiez rien, vous avez 
cru le vide possible. C'est une illusion de vos sens, fortifiée par la coutume, qu'il faut que la science corrige.» Et 
les autres disent: «Parce qu'on vous a dit dans l'école qu'il n'y a point de vide, on a corrompu votre sens 
commun, qui le comprenait si nettement avant cette mauvaise impression, qu'il faut corriger en recourant à 
votre première nature.» Qui a donc trompé? Les sens ou l'instruction? 
   Nous avons un autre principe d'erreur : les maladies. Elles nous gâtent le jugement et le sens. Et si les grandes 
l'altèrent sensiblement, je ne doute pas que les petites n'y fassent impression à leur proportion. 
   Notre propre intérêt est encore un merveilleux instrument pour nous crever les yeux agréablement. Il n'est pas 
permis au plus équitable homme du monde d'être juge en sa cause. J'en sais qui, pour ne pas tomber dans cet 
amour-propre, ont été les plus injustes du monde à contre-biais. Le moyen sûr de perdre une affaire toute juste 
était de la leur faire recommander par leurs proches parents. La justice et la vérité sont deux pointes si subtiles 
que nos instruments sont trop mousses pour y toucher exactement. S'ils y arrivent ils en écachent la pointe et 
appuient tout autour plus sur le faux que sur le vrai. 
   [L'homme est donc si heureusement fabriqué qu'il n'a aucun principe juste du vrai, et plusieurs excellents du 
faux. Voyons maintenant combien. Mais la plus plaisante cause de ses erreurs est la guerre qui est entre les sens 
et la raison.] 
   L’homme [a. Il faut commencer par là le chapitre des puissances trompeuses.] n’est qu’un sujet plein d’erreur 
naturelle, et ineffaçable sans la grâce. Rien ne lui montre la vérité. Tout l'abuse. Ces deux principes de vérité, la 
raison et les sens, outre qu'ils manquent chacun de sincérité, s'abusent réciproquement l'un l'autre; les sens 
abusent la raison par de fausses apparences. Et cette même piperie qu'ils apportent à l'âme, ils la reçoivent 
d'elle à leur tour; elle s'en revanche. Les passions de l'âme les troublent et leur font des impressions fausses. Ils 
mentent et se trompent à l'envi. 
   Mais outre cette erreur qui vient par accident et par le manque d'intelligence entre ces facultés hétérogènes... ] 
__________      

 
III. Miséria 
 
 
 § 56.xxviii […] 

 [«Harum sententiarum.xxix» 

                                                
xxviii Numeração da edição das Pensées de Michel Le Guern, Gallimard, Paris, 1977. 
xxix Início de uma citação das Disputationes Tusculanae de Cícero (que Montaigne cita na sua Apologia de 
Raimundo Sebunde e que Pascal retoma neste fragmento suscitado precisamente pela leitura desse ensaio de 
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 Issoxxx seria sem dúvida suficiente se a razão fosse razoável. Ela é-o bastante para 

confessar que ela não pôde ainda encontrar nada de firme, mas não desespera por ainda não o 

ter alcançado. Pelo contrário, ela está mais ardente que nunca nessa busca e assegura-se de ter 

em si as forças necessárias para essa conquista. 

 [É preciso então derrotá-la e, depois de analisar as suas forças nos seus efeitos, que as 

reconheçamos em si mesmas. Vejamos se ela tem algumas forças e algumas garras para 

compreender a verdade.] 

 
[§56. […] 
[«Harum sententiarum.» 
   Cela suffirait sans doute si la raison était raisonnable. Elle l'est bien assez pour avouer qu'elle n'a pu encore 
trouver rien de ferme. Mais elle ne désespère pas encore d'y arriver. Au contraire elle est aussi ardente que 
jamais dans cette recherche et s'assure d'avoir en soi les forces nécessaires pour cette conquête. 
   [Il faut donc l'achever, et après avoir examiné ses puissances dans leurs effets, reconnaissons-les en elles-
mêmes. Voyons si elle a quelques forces et quelques prises capables de saisir la vérité.] 
__________ 

 

 § 71. O Eclesiastesxxxi mostra que o homem sem Deus vive na ignorância de tudo e 

numa infelicidade inevitável, pois que é ser infeliz querer e não poder. Ora ele quer ser feliz e 

estar seguro de uma certa verdade. E contudo ele não pode nem saber nem querer nada saber. 

Ele não pode sequer duvidar. 

 
[§71. L'Ecclésiaste montre que l'homme sans Dieu est dans l'ignorance de tout et dans un malheur inévitable, 
car c'est être malheureux que de vouloir et ne pouvoir. Or il veut être heureux et assuré de quelque vérité. Et 
cependant il ne peut ni savoir ni ne désirer point de savoir. Il ne peut même douter.] 
__________ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
Montaigne) «I, XI Harum sententiarum quae vera sit, Deus aliquis viderit.» [Qual dessas opiniões seja a 
verdadeira, algum Deus o verá.] 
xxx Pascal refere-se ao que Montaigne escreveu na sua Apologia quando, depois de verificar as insuficiências da 
razão relativamente ao conhecimento das coisas exteriores, ele avalia o que pode a razão saber acerca de si 
mesma e da nossa própria alma, expondo brevemente as opiniões dos filósofos antigos. Cf. Montaigne, Essais, 
Liv. II, cap. XII, pp. 272-3. 
xxxi Ecl. VIII:16-17 – 16 Quando apliquei o meu espírito ao estudo da sabedoria e à observação das coisas que 
se passam sobre a terra, vi que há homens que nem de dia nem de noite deixam adormecer os seus olhos, 
17 e contemplei toda a obra de Deus, e vi que o homem não pode descobrir tudo o que se faz debaixo do Sol. Ele 
afadiga-se a investigar, mas não encontra nada; e mesmo o sábio, se pretender conhecer, não conseguirá 
descobrir. 
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VI. Grandeza 

 

 § 100. Contra o Pirronismo. 

 Nós concebemos que todos as concebem [às noções comunsxxxii] do mesmo modo. 

Mas supomo-lo de forma bem gratuita, pois não temos disso nenhuma prova. Eu bem vejo 

que empregam essas palavras nas mesmas ocasiões, e que sempre que dois homens vêem um 

corpo mudar de lugar, eles exprimem ambos a visão desse mesmo objecto com a mesma 

palavra, dizendo tanto um como o outro que ele se moveu, e dessa conformidade de aplicação 

conjecturamos com veemência uma conformidade de ideia, mas isto não convence 

absolutamente, com derradeira convicção, ainda que se deva apostar pela afirmativa, pois que 

é sabido que frequentemente se retiram as mesmas consequências de diferentes suposições. 

 Isso basta para pelo menos baralhar o assunto, ainda que não apague absolutamente a 

clareza natural que nos assegura destas coisas. Os académicos teriam [sobre isso] apostado, 

mas porque o ofusca [ao assunto] isso perturba os dogmáticos, para glória da cabala pirrónica 

que consiste nessa ambígua ambiguidade, e numa certa obscuridade duvidosa à qual as nossas 

dúvidas não podem retirar toda a clareza nem as nossas luzes naturais afastar todas as trevas. 

 
[§100. Contre le pyrrhonisme. 
   Nous supposons que tous les conçoivent de même sorte. Mais nous le supposons bien gratuitement, car nous 
n'en avons aucune preuve. Je vois bien qu'on applique ces mots dans les mêmes occasions, et que toutes les fois 
que deux hommes voient un corps changer de place ils expriment tous deux la vue de ce même objet par le même 
mot, en disant l'un et l'autre qu'il s'est mû, et de cette conformité d'application on tire une puissante conjecture 
d'une conformité d'idée, mais cela n'est pas absolument convaincant de la dernière conviction quoiqu'il y ait 
bien à parier pour l'affirmative, puisqu'on sait qu'on tire souvent les mêmes conséquences des suppositions 
différentes. 
   Cela suffit pour embrouiller au moins la matière, non que cela éteigne absolument la clarté naturelle qui nous 
assure de ces choses. Les académiciens auraient gagé, mais cela la ternit et trouble les dogmatistes, à la gloire 
de la cabale pyrrhonienne qui consiste à cette ambiguïté ambiguë, et dans une certaine obscurité douteuse dont 
nos doutes ne peuvent ôter toute la clarté, ni nos lumières naturelles en chasser toutes les ténèbres.] 
________ 

 

 § 101. Conhecemos a verdade não somente pela razão mas também pelo coração. É 

deste último modo que conhecemos os primeiros princípios e é em vão que o entendimento, 

que não tem aí lugar, tenta combatê-los. Os pirrónicos, que não têm senão isso por objecto, aí 

trabalham inutilmente. Nós sabemos que não estamos a sonhar, ainda que estejamos numa 

incapacidade de o provar pela razão; esta incapacidade não conclui outra coisa senão a 

                                                
xxxii como espaço, tempo, movimento, número… ver §101 e De l’Esprit Géométrique, p. 71: «Elle [la géométrie] 
ne définit aucune de ces choses, espace, temps, mouvement, nombre, égalité, ni les semblables qui sont en grand 
nombre, parce que ces termes-là désignent si naturellement les choses qu’ils signifient, à ceux qui entendent la 
langue, que l’éclaircissement qu’on en voudrait faire apporterait plus d’obscurité que d’instruction.» 
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fraqueza da nossa razão, mas não a incerteza de todos os nossos conhecimentos, como eles o 

pretendem. Pois o conhecimento dos primeiros princípios, como a existência do espaço, do 

tempo, do movimento e dos números <é> tão firme como qualquer um dos que os nossos 

raciocínios permitem obter, e é sobre esses conhecimentos do coração e do instinto que a 

razão tem de apoiar-se e onde ela funda todo o seu discurso. O coração sente que há três 

dimensões no espaço e que os números são infinitos e a razão demonstra em seguida que não 

há dois números quadrados em que um seja o dobro do outro. Os princípios sentem-se, as 

proposições concluem-se e tudo isso com certeza, ainda que por diferentes vias. E é também 

inútil e ridículo que a razão peça ao coração provas dos seus primeiros princípios para aí 

poder consentir, tal como seria ridículo que o coração pedisse à razão um sentimento de todas 

as proposições que ela demonstra para as poder receber. 

 Esta incapacidade não deve pois servir senão para humilhar a razão, que quer tudo 

julgar, mas não deve servir para combater a nossa certeza como se apenas a razão fosse capaz 

de nos instruir. Quisesse Deus que, pelo contrário, nunca tivéssemos dela necessidade e que 

conhecêssemos todas as coisas pelo instinto e pelo sentimento! Mas a natureza recusou-nos 

esse bem; ela deu-nos antes bem poucos conhecimentos dessa espécie; todos os outros não 

podendo ser adquiridos senão pelo entendimento. 

 E é por isso que aqueles a quem Deus deu a religião pelo sentimento do coração são 

bem-aventurados e legitimamente persuadidos; mas àqueles que não a têm, nós não podemos 

dá-la senão pelo entendimento, esperando que Deus a dê pelo sentimento do coração, sem o 

qual a fé é apenas humana e inútil para a salvação. 

 
[   § 101. Nous connaissons la vérité non seulement par la raison mais encore par le cœur. C'est de cette 
dernière sorte que nous connaissons les premiers principes et c'est en vain que le raisonnement, qui n'y a point 
de part, essaie de les combattre. Les pyrrhoniens, qui n'ont que cela pour objet, y travaillent inutilement. Nous 
savons que nous ne rêvons point, quelque impuissance où nous soyons de le prouver par raison; cette 
impuissance ne conclut autre chose que la faiblesse de notre raison, mais non pas l'incertitude de toutes nos 
connaissances, comme ils le prétendent. Car la connaissance des premiers principes, comme qu’il y a espace, 
temps, mouvement, nombres, <est> aussi ferme qu'aucune de celles que nos raisonnements nous donnent, et 
c'est sur ces connaissances du cœur et de l'instinct qu'il faut que la raison s'appuie et qu'elle y fonde tout son 
discours. Le cœur sent qu'il y a trois dimensions dans l'espace et que les nombres sont infinis et la raison 
démontre ensuite qu'il n'y a point deux nombres carrés dont l'un soit double de l'autre. Les principes se sentent, 
les propositions se concluent et le tout avec certitude quoique par différentes voies. Et il est aussi inutile et aussi 
ridicule que la raison demande au cœur des preuves de ses premiers principes pour vouloir y consentir, qu'il 
serait ridicule que le cœur demandât à la raison un sentiment de toutes les propositions qu'elle démontre pour 
vouloir les recevoir. 
   Cette impuissance ne doit donc servir qu'à humilier la raison, qui voudrait juger de tout, mais non pas à 
combattre notre certitude comme s'il n'y avait que la raison capable de nous instruire. Plût à Dieu que nous n'en 
eussions au contraire jamais besoin et que nous connussions toutes choses par instinct et par sentiment! Mais la 
nature nous a refusé ce bien; elle ne nous a au contraire donné que très peu de connaissances de cette sorte; 
toutes les autres ne peuvent être acquises que par raisonnement. 
   Et c'est pourquoi ceux à qui Dieu a donné la Religion par sentiment de cœur sont bienheureux et bien 
légitimement persuadés; mais <à> ceux qui ne l'ont pas nous ne pouvons la donner que par raisonnement, en 
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attendant que Dieu la leur donne par sentiment de cœur, sans quoi la foi n'est qu'humaine et inutile pour le 
salut.] 
________ 
 

VII. Contrariedades 

 

 § 122. As principais forças dos pirrónicos, pondo de lado as menores, são que nós não 

temos nenhuma certeza da verdade desses princípios, fora da fé e da revelação, senão na 

medida em que nós os sentimos naturalmente em nós. Ora esse sentimento natural não é uma 

prova convincente da sua verdade, pois que, não havendo nenhuma certeza fora da fé sobre se 

o homem é criado por um deus bom, por um demónio maligno ou pelo acaso, surge a dúvida 

sobre se esses princípios nos são dados como verdadeiros ou falsos, ou incertos segundo a sua 

origem.  

 Para além disso, ninguém está seguro fora da fé se dorme ou se está acordado, visto 

que durante o sono acreditamos tão firmemente que estamos acordados, como nós fazemos: 

cremos ver os espaços, as figuras, os movimentos, sentimos escoar o tempo, medimo-lo, e por 

fim agimos da mesma forma como se estivéssemos acordados. De modo que, passando-se 

metade da vida no sono, pela nossa capacidade de o reconhecer ou porque assim nos parece, 

não temos nenhuma ideia do verdadeiro, sendo então todos os nossos sentimentos meras 

ilusões. Quem sabe se essa outra metade da vida onde pensamos estar acordados não é um 

outro sono um pouco diferente do primeiro, do qual nós acordamos quando pensamos dormir?  

 [E quem duvida que se sonhássemos em companhia e que por acaso os nossos sonhos 

se combinassem, o que acontece bastas vezes, e que velássemos na solidão, não nos 

pareceriam as coisas invertidas? Enfim, como sonhamos muitas vezes que estamos a sonhar, 

empilhando um sonho no outro, não poderá acontecer que esta metade da vida seja ela própria 

um sonho sobre o qual os outros se empilham, do qual nós acordamos na morte, durante <o 

qual> nós tão pouco distinguimos os princípios do verdadeiro e do bem como durante o sono 

natural, não sendo talvez os diversos pensamentos que nos perturbam senão ilusões 

semelhantes ao escoamento do tempo, e aos vãos fantasmas dos nossos sonhos?]   

 Eis as principais forças de uma parte e da outra, pondo de lado as menores como os 

discursos que os pirrónicos fizeram contra as impressões do hábito, da educação, dos 

costumes dos países, e outras coisas semelhantes que, embora arrastem a maior parte dos 

homens comuns os quais se limitam a dogmatizar sobre estes vãos fundamentos, são 

derrubadas pelo mais pequeno sopro dos pirrónicos. Basta-nos ver os livros deles; se não 

estivermos disso persuadidos, rapidamente o ficaremos e talvez até demais. 



 

lvi 
 

 Detenho-me na única força dos dogmáticos, ou seja, que, falando de boa fé e com 

sinceridade, não podemos duvidar dos princípios naturais. 

 Contra a qual opõem os pirrónicos, numa palavra, a incerteza da nossa origem que 

encerra a da nossa natureza. Ao que os dogmáticos estão por responder desde que o mundo 

dura. 

 Eis a guerra aberta entre os homens, onde é preciso cada um tomar partido, e instalar-

se necessariamente ou no dogmatismo ou no pirronismo. Pois aquele que pensar ficar neutro 

será pirrónico por excelência. Já que esta neutralidade é a essência da cabala. Quem não 

estiver contra eles, estará excelentemente por eles; eles não estão [sequer] por si mesmos; eles 

são neutros e indiferentes, suspensos em relação a tudo, sem excepção. 

 Que fará então o homem neste estado? Duvidará ele de tudo? Duvidará ele se está 

acordado? Duvidará ele se existe? Não pode chegar-se a esse ponto, e considero com efeito 

que não houve nunca um pirrónico efectivo [que o fosse de modo] perfeito. A natureza 

sustenta a razão incapaz e impede-a de delirar até esse ponto.  

 Dirá ele, pelo contrário, que possui certamente a verdade, ele que, por pouco que o 

empurrem, não pode exibir nenhum título e é obrigado a largar a presa? 

 Que quimera é pois o homem? Que novidade, que monstro, que caos, que sujeito de 

contradições, que prodígio? Juiz de todas as coisas, imbecil verme, depositário do verdadeiro, 

cloaca de incerteza e de erro, glória e escória do universo. 

 Quem desfará esta embrulhada? [Isto certamente ultrapassa o dogmatismo e o 

pirronismo, e toda a filosofia. O homem ultrapassa o homem. Conceda-se pois aos pirrónicos 

aquilo que tanto apregoaram, que a verdade não está ao nosso alcance, nem faz parte da nossa 

caça, que ela não está aqui na terra, que ela é ancila do céu, que ela se aloja no seio de Deus, e 

que ela pode apenas ser conhecida à medida que Lhe agrade revelá-la. Aprendamos pois na 

verdade incriada e incarnada a nossa verdadeira natureza.] 

 [Ao procurar a verdade pela razão, não podemos evitar nenhuma destas três seitas.] 

 [Não podemos ser nem pirrónicos nem académicos sem ocultar a natureza, e não 

podemos ser dogmáticos sem renunciar à razão.] 

 A natureza confunde os pirrónicos e a razão confunde os dogmáticos. Que sereis vós, 

então, ó homem, que indagais sobre a vossa verdadeira condição pela vossa razão natural? 

Não podeis escapar a nenhuma destas seitas, nem subsistir em nenhuma delas. 

 Conhecei pois, soberbo, o paradoxo que sois vós mesmo. Humilhai-vos, razão 

impotente! Calai-vos, natureza imbecil, sabei que o homem ultrapassa infinitamente o homem 

e escutai do vosso mestre a vossa condição verdadeira que ignorais.  
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 Escutai Deus. 

 Pois enfim, se o homem nunca tivesse sido corrompido, ele gozaria na sua inocência 

da verdade e da felicidade com segurança. E se o homem sido sempre corrompido, não teria 

nenhuma ideia nem da verdade nem da beatitude. Mas, quão infelizes nós somos, e mais do 

que se não houvesse qualquer grandeza na nossa condição: nós temos uma ideia da felicidade 

e não podemos alcançá-la, nós sentimos uma ideia da verdade e não possuímos senão a 

mentira, incapazes de ignorar absolutamente e de saber com certeza, tão manifesto é que 

vivemos outrora num grau de perfeição de onde estamos agora infelizmente caídos.   

 [Concebamos pois que o homem ultrapassa infinitamente o homem e que ele seria 

inconcebível a si mesmo sem o socorro da fé. Pois quem não vê que sem o conhecimento 

desta dupla condição da natureza, estaríamos numa ignorância invencível em relação à 

verdade da sua natureza?] 

 Coisa espantosa, no entanto, é que o mistério mais afastado do nosso conhecimento, 

ou seja, o da transmissão do pecado, seja a coisa sem a qual não podemos ter nenhum 

conhecimento de nós mesmos! 

 Porque não há dúvida que nada choca mais a nossa razão do que dizer que o pecado do 

primeiro homem tornou culpados aqueles que, estando tão afastados dessa origem, parecem 

incapazes de nele participar. Esse escoamento não nos parece apenas impossível, mas parece-

nos mesmo muito injusto: pois que haverá de mais contrário às regras da nossa miserável 

justiça do que condenar eternamente uma criança incapaz de vontade por um pecado cometido 

seis mil anos antes de ela existir? Certamente, nada nos fere tão rudemente do que esta 

doutrina, e, contudo, sem este mistério, o mais incompreensível de todos, nós somos 

incompreensíveis a nós mesmos. O nó da nossa condição toma as suas pregas e as suas voltas 

neste abismo. De modo que o homem é mais inconcebível sem este mistério do que este 

mistério é inconcebível ao homem.   

 [Por isso parece que Deus, querendo devolver-nos a dificuldade deste nosso ser 

ininteligível para nós mesmos, escondeu o nó tão alto, ou para melhor dizer, tão baixo que nós 

ficámos na incapacidade de o alcançar. De modo que não é pelas soberbas agitações da nossa 

razão que nós podemos verdadeiramente conhecer-nos. 

 [Estes fundamentos estabelecidos solidamente sobre a autoridade inviolável da 

religião dão-nos a conhecer que há duas verdades da fé igualmente constantes: uma, que o 

homem no estado da criação ou no da graça é elevado acima da natureza, tornado assim 

semelhante a Deus e participando da divindade; a outra, que no estado da corrupção e do 
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pecado, ele caiu desse estado e tornou-se semelhante às bestas. Estas duas proposições são 

igualmente firmes e certas. 

 [As Escrituras declaram-no manifestamente quando elas dizem em certos lugares: 

«deliciae meae esse cum filiis hominumxxxiii», «effundam spiritum meum super omnem 

carnemxxxiv», «dii estisxxxv», etc. e quando diz ainda em outros: «omnis caro foenumxxxvi», 

«homo assimilatus est jumentis insipientibus et similis factus est illisxxxvii», «dixi in corde meo 

de filiis hominumxxxviii», Ecl. 3.] 

 
[§ 122. Les principales forces des pyrrhoniens, je laisse les moindres, sont que nous n'avons aucune certitude de 
la vérité de ces principes, hors la foi et la révélation, sinon en <ce> que nous les sentons naturellement en nous. 
Or ce sentiment naturel n'est pas une preuve convaincante de leur vérité, puisque, n'y ayant point de certitude 
hors la foi si l'homme est créé par un dieu bon, par un démon méchant ou à l'aventure, il est en doute si ces 
principes nous sont donnés ou véritables, ou faux, ou incertains selon notre origine. 
   De plus que personne n'a d'assurance, hors de la foi s'il veille ou s'il dort, vu que durant le sommeil on croit 
veiller aussi fermement que nous faisons. On croit voir les espaces, les figures, les mouvements, on sent couler le 
temps, on le mesure, et enfin on agit de même qu'éveillé. De sorte que, la moitié de la vie se passant en sommeil, 
par notre propre aveu ou quoi qu'il nous en paraisse, nous n'avons aucune idée du vrai, tous nos sentiments 
étant alors des illusions. Qui sait si cette autre moitié de la vie où nous pensons veiller n'est pas un autre 
sommeil un peu différent du premier, dont nous nous éveillons quand nous pensons dormir ? 
   [Et qui doute que si on rêvait en compagnie et que par hasard les songes s'accordassent ce qui est - assez - 
ordinaire et qu'on veillât en solitude on ne crût les choses renversées? Enfin, comme on rêve souvent qu'on rêve, 
entassant un songe sur l'autre, ne se peut-il faire que cette moitié de la vie n'est elle-même qu'un songe sur 
lequel les autres sont entés, dont nous nous éveillons à la mort, pendant <lequel> nous avons aussi peu les 
principes du vrai et du bien que pendant le sommeil naturel, ces différentes pensées qui nous y agitent n'étant 
peut-être que des illusions pareilles à l'écoulement du temps et aux vains fantômes de nos songes?] 
 
   Voilà les principales forces de part et d'autre, je laisse les moindres comme les discours qu'ont faits les 
pyrrhoniens contre les impressions de la coutume, de l'éducation, des mœurs des pays, et les autres choses 
semblables qui, quoiqu'elles entraînent la plus grande partie des hommes communs qui ne dogmatisent que sur 
ces vains fondements, sont renversés par le moindre souffle des pyrrhoniens. On n'a qu'à voir leurs livres; si l'on 
n'en est pas assez persuadé, on le deviendra bien vite, et peut-être trop. 
   Je m'arrête à l'unique fort des dogmatistes qui est qu'en parlant de bonne foi et sincèrement, on ne peut douter 
des principes naturels. 
   Contre quoi les pyrrhoniens opposent, en un mot, l'incertitude de notre origine qui enferme celle de notre 
nature. A quoi les dogmatistes sont encore à répondre depuis que le monde dure. 
   Voilà la guerre ouverte entre les hommes, où il faut que chacun prenne parti, et se range nécessairement ou au 
dogmatisme ou au pyrrhonisme. Car qui pensera demeurer neutre sera pyrrhonien par excellence. Cette 
neutralité est l'essence de la cabale. Qui n'est pas contre eux est excellemment pour eux; ils ne sont pas pour 
eux-mêmes; ils sont neutres, indifférents, suspendus à tout sans s'excepter. 
   Que fera donc l'homme en cet état? Doutera-t-il de tout ? Doutera-t-il s'il veille, si on le pince, si on le brûle ? 
Doutera-t-il s'il doute ? Doutera-t-il s'il est? On n'en peut venir là, et je mets en fait qu'il n'y a jamais eu de 
pyrrhonien effectif parfait. La nature soutient la raison impuissante et l'empêche d'extravaguer jusqu'à ce point. 

                                                
xxxiii Provérbios VIII, 31 «…as minhas delícias é estar junto dos seres humanos.» 
xxxiv Joel II, 28 «…derramarei o meu Espírito sobre toda a carne…». 
xxxv Salmos LXXXII, 6 e João X, 34 «Vós sois deuses.» 
xxxvi Isaías XL, 6 «Toda a carne é feno…» 
xxxvii Salmos XLIX, 13 «O homem [que vive na opulência não permanecerá:] é semelhante aos animais que são 
abatidos.» 
xxxviii Eclesiastes III, 18-19 «18 E disse em meu coração acerca dos filhos dos homens: [“Deus põe-nos à prova, 
para lhes mostrar que, só por si, são semelhantes aos animais. 19 Porque é o mesmo o destino dos filhos dos 
homens e o destino dos animais; um mesmo fim os espera. Como a morte de um assim é a morte do outro. A 
ambos foi dado o mesmo sopro, e o homem não tem qualquer vantagem sobre o animal, pois tudo é ilusão”].» 
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   Dira-t-il donc au contraire qu'il possède certainement la vérité, lui qui, si peu qu'on le pousse, ne peut en 
montrer aucun titre et est forcé de lâcher prise? 
   Quelle chimère est-ce donc que l'homme? quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de 
contradictions, quel prodige? Juge de toutes choses, imbécile ver de terre, dépositaire du vrai, cloaque 
d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers. 
   Qui démêlera cet embrouillement? [Certainement cela passe le dogmatisme et pyrrhonisme, et toute la 
philosophie humaine. L'homme passe l'homme. Qu'on accorde donc aux pyrrhoniens ce qu'ils ont tant crié, que 
la vérité n'est pas de notre portée ni de notre gibier, qu'elle ne demeure pas en terre, qu'elle est domestique du 
ciel, qu'elle loge dans le sein de Dieu, et que l'on ne la peut connaître qu'à mesure qu'il lui plaît de la révéler. 
Apprenons donc de la vérité incréée et incarnée notre véritable nature.] 
   [On ne peut éviter, en cherchant la vérité par la raison, l'une de ces trois sectes.]  
   [On ne peut être pyrrhonien ni académicien sans étouffer la nature, on ne peut être dogmatiste sans renoncer à 
la raison.] 
   La nature confond les pyrrhoniens et la raison confond les dogmatiques. Que deviendrez-vous donc, ô homme 
qui cherchez quelle est votre véritable condition par votre raison naturelle? Vous ne pouvez fuir une de ces 
sectes ni subsister dans aucune. 
   Connaissez donc, superbe, quel paradoxe vous êtes à vous-même. Humiliez-vous, raison impuissante! Taisez-
vous nature imbécile, apprenez que l'homme passe infiniment l'homme et entendez de votre maître votre 
condition véritable que vous ignorez. 
   Écoutez Dieu. 
   Car enfin si l'homme n'avait jamais été corrompu, il jouirait dans son innocence et de la vérité et de la félicité 
avec assurance. Et si l'homme n'avait jamais été que corrompu il n'aurait aucune idée ni de la vérité, ni de la 
béatitude. Mais, malheureux que nous sommes, et plus que s'il n'y avait point de grandeur dans notre condition, 
nous avons une idée du bonheur et nous ne pouvons y arriver, nous sentons une image de la vérité et ne 
possédons que le mensonge, incapables d'ignorer absolument et de savoir certainement, tant il est manifeste que 
nous avons été dans un degré de perfection dont nous sommes malheureusement déchus. 
   [Concevons donc que l'homme passe infiniment l'homme et qu'il était inconcevable à soi-même sans le secours 
de la foi. Car qui ne voit que sans la connaissance de cette double condition de la nature, on était dans une 
ignorance invincible de la vérité de sa nature?] 
   Chose étonnante, cependant, que le mystère le plus éloigné de notre connaissance, qui est celui de la 
transmission du péché, soit une chose sans laquelle nous ne pouvons avoir aucune connaissance de nous-
mêmes ! 
   Car il est sans doute qu'il n'y a rien qui choque plus notre raison que de dire que le péché du premier homme 
ait rendu coupables ceux qui, étant si éloignés de cette source, semblent incapables d'y participer. Cet 
écoulement ne nous paraît pas seulement impossible, il nous semble même très injuste : car qu'y a-t-il de plus 
contraire aux règles de notre misérable justice que de damner éternellement un enfant incapable de volonté pour 
un péché où il paraît avoir si peu de part qu'il est commis six mille ans avant qu'il fût en être? Certainement, 
rien ne nous heurte plus rudement que cette doctrine, et cependant sans ce mystère, le plus incompréhensible de 
tous, nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes. Le nœud de notre condition prend ses replis et ses tours 
dans cet abîme. De sorte que l'homme est plus inconcevable sans ce mystère que ce mystère n'est inconcevable à 
l'homme. 
   [D'où il paraît que Dieu, voulant nous rendre la difficulté de notre être inintelligible à nous-mêmes, en a caché 
le nœud si haut, ou pour mieux dire si bas, que nous étions bien incapables d'y arriver. De sorte que ce n'est pas 
par les superbes agitations de notre raison, mais par la simple soumission de la raison, que nous pouvons 
véritablement nous connaître. 
   [Ces fondements solidement établis sur l'autorité inviolable de la religion nous font connaître qu'il y a deux 
vérités de foi également constantes : l'une que l'homme dans l'état de la création ou dans celui de la grâce est 
élevé au-dessus de toute la nature, rendu comme semblable à Dieu et participant de la divinité; l'autre qu'en 
l'état de la corruption, et du péché, il est déchu de cet état et rendu semblable aux bêtes. Ces deux propositions 
sont également fermes et certaines. 
   [L'Écriture nous les déclare manifestement lorsqu'elle dit en quelques lieux : «deliciae meae esse cum filiis 
hominum», «effundam spiritum meum super omnem carnem», «dii estis», etc., et qu'elle dit en d'autres : «omnis 
caro foenum», «homo assimilatus est jumentis insipientibus et similis factus est illis», «dixi in corde meo de filiis 
hominum», eccle 3.] 
_________ 
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XI. Em P.R.xxxix 

 

 § 139. Em P.R. Para amanhã. 

   <Notas preparatórias> 

 Prosopopeia. 

 É em vão, homens, que procurais em vós mesmos o remédio para as vossas misérias. 

Todas as vossas luzes só poderão dar-vos a conhecer que não é em vós mesmos que 

encontrareis a verdade ou o bem. 

 Os filósofos prometeram-no mas não o puderam fazer. Eles não sabem nem qual é o 

vosso verdadeiro bem nem qual é [o vosso verdadeiro estado. Eu sou a única que poderá 

ensinar-vos essas coisas, tal como qual o vosso verdadeiro bem. E ensino-as aos que me 

escutam. Os livros que coloquei nas mãos dos homens revelam-nas nitidamente, mas eu não 

quis que esse conhecimento fosse demasiado descoberto. Ensino aos homens aquilo que os 

pode tornar felizes. Porque recusais ouvir-me?] 

 [Não procurais satisfação na terra, nada espereis dos homens, o vosso bem não está 

senão em Deus, e a soberana felicidade consiste em conhecer Deus, em unir-se a ele para 

sempre na eternidade. O vosso dever é amá-lo com todo o vosso coração. Ele criou-vos…] 

Como poderia ele ter dado remédios para os vossos males se eles não fossem conhecidos? As 

vossas principais doenças são o orgulho que vos subtrai a Deus, a concupiscência que vos 

amarra à terra. E eles não fizeram mais do que alimentar pelo menos uma dessas doenças. Se 

eles vos deram Deus como objecto, não foi senão para exercerdes a vossa soberba; eles 

fizeram-vos acreditar que Lhe eram semelhantes e conformes pela vossa natureza. E aqueles 

que têm [ou] <viram> a vaidade dessa pretensão lançaram-vos no outro precipício ao vos 

fazerem entender que a vossa natureza era igual à dos animais e vos levaram a procurar o 

vosso bem nas concupiscências que são o quinhão dos animais.  

 Esse não é o meio de vos curar das vossas injustiças, que esses sábios não 

conheceram. Só eu posso fazer-vos entender quem sois, esse… 

 Adão, Jesus Cristo. 

 Se estais unidos a Deus, é pela graça, não pela natureza. 

 Se vos rebaixam, é por penitência, não pela natureza.  

 Vós não estais no estado da vossa criação. 
                                                
xxxix O fragmento que se segue corresponderá às notas que Pascal teria redigido para preparar uma conferência 
em Port-Royal, que terá ocorrido em Maio ou Junho (segundo Jean Mesnard), ou Outubro ou Novembro 
(segundo Louis Lafuma) de 1658, onde apresentava as linhas gerais e os principais argumentos do seu projecto 
de Apologia. Pelo que ele serve quase como um resumo da Apologia da Religião Cristã. 



 

lxi 
 

 Estando esses dois estados abertos, é impossível que vós os não reconheçais. 

 Segui os vossos movimentos. Observai-vos a vós mesmos e vede se não encontreis aí 

os caracteres vivos dessas duas naturezas. 

 Encontrar-se-iam tantas contradições num assunto simples? 

   <Redacção definitiva> 

 Incompreensível. 

 Tudo o que é incompreensível não deixa de o ser. O número infinito, um espaço 

infinito igual ao finito. 

 

 Incrível que Deus se unisse a nós. 

 Esta consideração é tirada da visão da nossa baixeza, mas se a tendes sinceramente, 

segui-a tão longe quanto eu e reconhecei que nós somos com efeito tão baixos que somos por 

nós mesmos incapazes de saber se a sua misericórdia não poderá tornar-nos dignos dele. Pois 

eu gostaria de saber de que direito se arroga este animal, que se reconhece tão fraco, de medir 

a misericórdia de Deus e de aí colocar os limites que a sua fantasia lhe sugere. Ele sabe tão 

pouco o que é esse Deus que ele nem sequer sabe o que ele próprio é. E perturbado pela visão 

do seu próprio estado, ele ousa dizer que Deus não o pode tornar capaz da sua comunicação. 

Mas eu gostaria de lhe perguntar se Deus lhe pede a ele outra coisa que não seja o de o amar e 

de o conhecer, e porque é que ele crê que é naturalmente capaz de amor e de conhecimento. 

Não há dúvida pelo menos que ele conhece que existe e que ama qualquer coisa. Portanto, se 

ele alguma coisa vê nas trevas onde está e se ele encontra por entre as coisas da terra algo para 

amar, porque é que, se Deus lhe descobre um qualquer raio da sua essência, não há-de ser 

capaz de o conhecer e de o amar no modo que mais lhe agrade fazer-se comunicar a nós? Há 

sem dúvida uma presunção insuportável neste tipo de raciocínios, ainda que pareçam 

fundados numa humildade aparente, que não é nem sincera nem razoável se ela não nos fizer 

confessar que, não sabendo sequer sobre nós próprios quem somos, nós não podemos 

aprender senão de Deus. 

 

 Em P.R. 

 Começo. 

 Depois de ter explicado o incompreensível. 

 As grandezas e as misérias do homem são de tal modo visíveis que é preciso 

necessariamente que a verdadeira religião nos ensine e que há um qualquer princípio de 

grandeza no homem e que há um princípio de miséria. 
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 É preciso ainda que ela nos dê razão dessas surpreendentes contrariedades. 

 É preciso que para tornar o homem feliz ela lhe mostre que há um Deus, que estamos 

obrigados a amar, que a nossa verdadeira felicidade é a de estar com ele e o nosso único mal o 

de estar dele separado, que ela reconheça que nós estamos cheios de trevas que nos impedem 

do o conhecer e de o amar; e que assim, os nossos deveres que nos obrigam a amar a Deus e 

que as nossas concupiscências dele nos desviam, nós estamos cheios de injustiça. É preciso 

que ela nos dê a razão destas oposições que nós temos relativamente a Deus e ao nosso 

próprio bem. É preciso que ela nos ensine os remédios para estas impotências e os meios de 

obter esses remédios. Que se examine sobre isto todas as religiões do mundo e que se procure 

se há alguma para além da cristã que nisso satisfaça.  

 Serão os filósofos quem nos propõe para todo o bem os bens que estão em nós? Estará 

aí o verdadeiro bem? Terão eles descoberto o remédio para os nossos males? Será que ter 

posto em pé de igualdade o homem e Deus é tê-lo curado da sua presunção? Aqueles que nos 

igualaram aos animais e os maometanos que nos deram os prazeres da terra para todo o bem, 

mesmo na eternidade, terão eles trazido o remédio para as nossas concupiscências?  

 Que religião nos ensinará então a curar o orgulho e a concupiscência? Que religião 

enfim nos ensinará o nosso bem, as fraquezas que dele nos desviam, a causa dessas fraquezas, 

os remédios que os podem curar, e os meios de obter esse remédio. Todas as outras religiões 

não puderam fazê-lo, vejamos o que fará a sabedoria de Deus. 

 «Não espereis, diz ela, ó homens, nem verdade nem consolação dos homens. Eu sou 

aquela que vos formou e que só ela pode ensinar-vos quem sois. Mas vós não estais agora já 

no estado em que vos formei. Eu criei o homem santo, inocente, perfeito; eu enchi-o de luz e 

de inteligência; eu comuniquei-lhe a minha glória e as minhas maravilhas. O olho do homem 

via então a majestade de Deus. Ele não estava então nas trevas que o cegam nem na 

mortalidade e nas misérias que o afligem. Mas ele não pode sustentar tanta glória sem cair na 

presunção. Ele quis tornar-se centro de si mesmo e independente do meu socorro. Ele 

subtraiu-se ao meu domínio e, igualando-se a mim pelo desejo de encontrar a sua felicidade 

em si mesmo, abandonei-o a si próprio. E, revoltando as criaturas que lhe estavam 

submetidas, tornei-as suas inimigas, de maneira que hoje o homem se tornou semelhante aos 

animais, e num tal afastamento em relação a mim que mal lhe resta uma luz confusa do seu 

autor, de tal modo todos os seus conhecimentos foram apagados e turvados. Os sentidos 

independentes da razão e por vezes mestres da razão levaram-no à procura dos prazeres. 

Todas as criaturas ou o afligem ou o tentam, e dominam-no ou submetendo-o pela sua força 

ou encantando-o pelas suas delicadezas, o que é um domínio mais terrível e mais injurioso. 
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 «Eis o estado em que os homens se encontram hoje. Resta-lhes um qualquer instinto 

impotente da felicidade da sua primeira natureza, e eles estão mergulhados nas misérias da 

sua cegueira e da sua concupiscência, que se tornou na sua segunda natureza. 

«Deste princípio que vos ofereço, podeis reconhecer a causa de tantas contrariedades 

que surpreenderam todos os homens e que os dividiram em tão diversos sentimentos. 

Observai agora todos os movimentos de grandeza e de glória que a provação de tantas 

misérias não poderá abafar e vede se não se torna necessário que a causa esteja numa outra 

natureza. 

 

«Não pretendo que submeteis a vossa crença a mim sem razão, e não quero submeter-

vos com tirania. Não pretendo também de modo algum dar-vos a razão de todas as coisas. E, 

para conciliar essas contrariedades, pretendo fazer-vos ver claramente, através de provas 

convincentes, as marcas divinas que existem em mim, que vos convençam daquilo que eu sou 

e me confiram autoridade através de maravilhas e de provas que não podereis recusar, para 

que em seguida acrediteis nas coisas que vos ensino quando aí não encontrardes outro motivo 

para as recusar, a não ser que por vós mesmos não sabereis se elas são ou não.» 

Deus quis resgatar os homens e abrir a salvação àqueles que o procuravam, mas os 

homens tornaram-se tão indignos que é justo que Deus recuse a alguns, devido ao seu 

endurecimento, aquilo que concede aos outros por uma misericórdia que não lhes é devida. Se 

ele tivesse querido ultrapassar a obstinação dos mais endurecidos, ele teria podido fazê-lo 

revelando-se-lhes tão manifestamente que eles não poderiam duvidar da verdade da sua 

essência, como ele aparecerá no último dia com um tal esplendor de raios e uma tal inversão 

da natureza que os mortos ressuscitarão e os mais cegos poderão vê-lo. 

Não foi deste modo que ele quis aparecer no seu advento de doçura, porque, tantos 

homens se tornando indignos da sua clemência, ele quis deixá-los na privação do bem que 

eles não procuram. Não seria por isso justo que ele aparecesse de uma maneira 

manifestamente divina e absolutamente capaz de convencer todos os homens, mas não seria 

justo também que ele viesse de uma maneira tão escondida que ele não pudesse ser 

reconhecido por aqueles que o procuravam sinceramente. Ele quis tornar-se perfeitamente 

cognoscível a esses; e assim, querendo revelar-se aos que o procuram com todo o seu coração, 

e escondido àqueles que dele fogem com todas as forças, ele temperou… 

Em P.R. para amanhã 2. 

Temperou o seu conhecimento, de maneira que deu marcas visíveis de si àqueles que o 

procuram e não àqueles que não o procuram. 
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 Há luz bastante para aqueles que apenas desejam ver, e suficiente escuridão para os 

que têm uma disposição contrária. 

 
[§139. A. P. R. Pour demain.  
 
   <Notes préparatoires> 
   Prosopopée. 
   C'est en vain, ô hommes, que vous cherchez dans vous-mêmes les remèdes à vos misères. Toutes vos lumières 
ne peuvent arriver qu'à connaître que ce n'est point dans vous-même que vous trouverez ni la vérité ni le bien.  
   Les philosophes vous l'ont promis et ils n'ont pu le faire. Ils ne savent ni quel est votre véritable bien, ni quel 
est [votre véritable état.Je suis la seule qui puis vous apprendre ces choses, et quel est votre véritable bien, et je 
les enseigne à ceux qui m'écoutent. Les livres que j'ai mis entre les mains des hommes les découvrent bien 
nettement, mais je n'ai pas voulu que cette connaissance fût si ouverte. J'apprends aux hommes ce qui les peut 
rendre heureux. Pourquoi refusez-vous de m'ouir?] 
   [Ne cherchez pas de satisfaction dans la terre, n’espérez rien des hommes, votre bien n’est qu’en Dieu, et la 
souveraine félicité consiste à connaître Dieu, à s’unir à lui pour jamais dans l’éternité. Votre devoir est à 
l’aimer de tout votre cœur. Il vous a créés…] Comment auraient-ils donné des remèdes à. vos maux qu'ils n'ont 
pas seulement connus. Vos maladies principales sont l'orgueil qui vous soustrait de Dieu, la concupiscence qui 
vous attache à la terre; et ils n'ont fait autre chose qu'entretenir au moins l'une de ces maladies. S'ils vous ont 
donné Dieu pour objet ce n'a été que pour exercer votre superbe; ils vous ont fait penser que vous lui étiez 
semblables et conformes par votre nature. Et ceux qui ont vu la vanité de cette prétention vous ont jetés dans 
l'autre précipice en vous faisant entendre que votre nature était pareille à celle des bêtes et vous ont portés à 
chercher votre bien dans les concupiscences qui sont le partage des animaux. 
   Ce n'est pas là le moyen de vous guérir de vos injustices que ces sages n'ont point connues. Je puis seule vous 
faire entendre qui vous êtes, ce... 
   Adam, Jésus-Christ. 
 
   Si on vous unit à Dieu c'est par grâce, non par nature. 
 
   Si on vous abaisse c'est par pénitence, non par nature. 
 
   Ainsi cette double capacité. 
 
   Vous n'êtes pas dans l'état de votre création. 
 
   Ces deux états étant ouverts il est impossible que vous ne les reconnaissiez pas. 
   Suivez vos mouvements. Observez-vous vous-mêmes et voyez si vous n'y trouverez pas les caractères vivants de 
ces deux natures. 
 
   Tant de contradictions se trouveraient-elles dans un sujet simple? 
 
   <Rédaction définitive> 
   Incompréhensible. 
   Tout ce qui est incompréhensible ne laisse pas d'être. Le nombre infini, un espace infini égal au fini. 
 
   Incroyable que Dieu s'unisse à nous. 
   Cette considération n'est tirée que de la vue de notre bassesse, mais si vous l'avez bien sincère, suivez-la aussi 
loin que moi et reconnaissez que nous sommes en effet si bas que nous sommes par nous mêmes incapables de 
connaître si sa miséricorde ne peut pas nous rendre capables de lui. Car je voudrais savoir d'où cet animal qui 
se reconnaît si faible a le droit de mesurer la miséricorde de Dieu et d'y mettre les bornes que sa fantaisie lui 
suggère. Il sait si peu ce que c'est que Dieu qu'il ne sait pas ce qu'il est lui-même. Et tout troublé de la vue de 
son propre état il ose dire que Dieu ne le peut pas rendre capable de sa communication. Mais je voudrais lui 
demander si Dieu demande autre chose de lui sinon qu'il l'aime et le connaisse, et pourquoi il croit que Dieu ne 
peut se rendre connaissable et aimable à lui puisqu'il est naturellement capable d'amour et de connaissance. Il 
est sans doute qu'il connaît au moins qu'il est et qu'il aime quelque chose. Donc s'il voit quelque chose dans les 
ténèbres où  l est et s'il trouve quelque sujet d'amour parmi les choses de la terre, pourquoi si Dieu lui découvre 
quelque rayon de son essence, ne sera(-t-)iI pas capable de le connaître et de l'aimer en la manière qu'il lui 
plaira se communiquer à nous. Il y a donc sans doute une présomption insupportable dans ces sortes de 
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raisonnements, quoiqu'ils paraissent fondés sur une humilité apparente, qui n'est ni sincère, ni raisonnable si 
elle ne nous fait confesser que ne sachant de nous-mêmes qui nous sommes nous ne pouvons l'apprendre que de 
Dieu. 
 
   A. P. R.  
   Commencement.  
   Après avoir expliqué l'incompréhensibilité, 
   Les grandeurs et les misères de l'homme sont tellement visibles qu'il faut nécessairement que la véritable 
religion nous enseigne et qu'il y a quelque grand principe de grandeur en l'homme et qu' il y a un grand principe 
de misère. 
   Il faut encore qu'elle nous rende raison de ces étonnantes contrariétés. 
   Il faut que pour rendre l'homme heureux elle lui montre qu'il y a un Dieu, qu'on est obligé de l'aimer, que 
notre vraie félicité est d'être en lui, et notre unique mal d'être séparé de lui, qu'elle reconnaisse que nous 
sommes pleins de ténèbres qui nous empêchent de le connaître et de l'aimer, et qu'ainsi nos devoirs nous 
obligeant d'aimer Dieu et nos concupiscences nous en détournant nous sommes pleins d'injustice. Il faut qu'elle 
nous rende raison de ces oppositions que nous avons à Dieu et à notre propre bien. Il faut qu'elle nous enseigne 
les remèdes à ces impuissances et les moyens d'obtenir ces remèdes. Qu'on examine sur cela toutes les religions 
du monde et qu'on voie s'il y en a une autre que la chrétienne qui y satisfasse. 
   Sera-ce les philosophes qui nous proposent pour tout bien les biens qui sont en nous? Ont-ils trouvé le remède 
à nos maux? est-ce avoir guéri la présomption de l'homme que de l'avoir mis à l'égal de Dieu? Ceux qui nous 
ont égalés aux bêtes et les mahométans qui nous ont donné les plaisirs de la terre pour tout bien, même dans 
l'éternité, ont-ils apporté le remède à nos concupiscences? 
   Quelle religion nous enseignera donc à guérir l'orgueil, et la concupiscence? quelle religion enfin nous 
enseignera notre bien, nos devoirs, les faiblesses qui nous en détournent, la cause de ces faiblesses, les remèdes 
qui les peuvent guérir, et le moyen d'obtenir ces remèdes. Toutes les autres religions ne l'ont pu. Voyons ce que 
fera la sagesse de Dieu. 
 
   «N'attendez point, dit-elle, ô hommes, ni vérité, ni consolation des hommes. Je suis celle qui vous ai formés et 
qui puis seule vous apprendre qui vous êtes. Mais, vous n'êtes plus maintenant en l'état où je vous ai formés. J'ai 
créé l'homme saint, innocent, parfait, je l'ai rempli de lumière et d'intelligence, je lui ai communiqué ma gloire 
et mes merveilles. L'œil de l'homme voyait alors la majesté de Dieu. Il n'était pas alors dans les ténèbres qui 
l'aveuglent, ni dans la mortalité et dans les misères qui l'affligent. Mais il n'a pu soutenir tant de gloire sans 
tomber dans la présomption. Il a voulu se rendre centre de lui-même et indépendant de mon secours. Il s'est 
soustrait de ma domination et s'égalant à moi par le désir de trouver sa félicité en lui-même je l'ai abandonné à 
lui, et révoltant les créatures qui lui étaient soumises, je les lui ai rendues ennemies, en sorte qu'aujourd'hui 
l'homme est devenu semblable aux bêtes, et dans un tel éloignement de moi qu'à peine lui reste-t-il une lumière 
confuse de son auteur, tant toutes ses connaissances ont été éteintes ou troublées. Les sens indépendants de la 
raison et souvent maîtres de la raison l'ont emporté à la recherche des plaisirs. Toutes les créatures ou 
l'affligent ou le tentent, et dominent sur lui ou en le soumettant par leur force ou en le charmant par leur 
douceur, ce qui est une domination plus terrible et plus injurieuse. 
   «Voilà l'état où les hommes sont aujourd'hui. Il leur reste quelque instinct impuissant du bonheur de leur 
première nature, et ils sont plongés dans les misères de leur aveuglement et de leur concupiscence qui est 
devenue leur seconde nature. 
   «De ce principe que je vous ouvre vous pouvez reconnaître la cause de tant de contrariétés qui ont étonné tous 
les hommes et qui les ont partagés en de si divers sentiments. Observez maintenant tous les mouvements de 
grandeur et de gloire que l'épreuve de tant de misères ne peut étouffer et voyez s'il ne faut pas que la cause en 
soit en une autre nature. 
 
   «Je n'entends pas que vous soumettiez votre créance à moi sans raison, et ne prétends pas vous assujettir avec 
tyrannie. Je ne prétends pas aussi vous rendre raison de toutes choses. Et pour accorder ces contrariétés 
j'entends vous faire voir clairement par des preuves convaincantes des marques divines en moi qui vous 
convainquent de ce que je suis et m'attirer autorité par des merveilles et des preuves que vous ne puissiez refuser 
et qu'ensuite vous croyiez les choses que je vous enseigne quand vous n'y trouverez autre sujet de les refuser, 
sinon que vous ne pouvez pas vous-même connaître si elles sont ou non.» 
   Dieu a voulu racheter les hommes et ouvrir le salut à ceux qui le chercheraient, mais les hommes s'en rendent 
si indignes qu'il est juste que Dieu refuse à quelques-uns, à cause de leur endurcissement, ce qu'il accorde aux 
autres par une miséricorde qui ne leur est pas due. S'il eût voulu surmonter l'obstination des plus endurcis, il 
l'eût pu, en se découvrant si manifestement à eux qu'ils n'eussent pu douter de la vérité de son essence comme il 
paraîtra au dernier jour avec un tel éclat de foudres et un tel renversement de la nature que les morts 
ressusciteront et les plus aveugles le verront.  
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   Ce n'est pas en cette sorte qu'il a voulu paraître dans son avènement de douceur, parce que tant d'hommes se 
rendant indignes de sa clémence il a voulu les laisser dans la privation du bien qu'ils ne veulent pas. Il n'était 
donc pas juste qu'il parût d'une manière manifestement divine et absolument capable de convaincre tous les 
hommes, mais il n'était pas juste aussi qu'il vint d'une manière si cachée qu'il ne pût être reconnu de ceux qui le 
chercheraient sincèrement. Il a voulu se rendre parfaitement connaissable à ceux-là, et ainsi voulant paraître à 
découvert à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, et caché à ceux qui le fuient de tout leur cœur il a tempéré… 
 
   A. P. R. pour Demain. 2. 
tempéré sa connaissance, en sorte qu'il a donné des marques de soi visibles à ceux qui le cherchent et non à 
ceux qui ne le cherchent pas. 
   Il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que de voir, et assez d'obscurité pour ceux qui ont une 
disposition contraire.] 
__________ 

 

XIII. Submissão e uso da razão 

 

§ 159. Submissão. 

 É preciso saber duvidar onde é preciso, assegurarxl onde é preciso, submeter-se onde é 

preciso. Quem assim não faz, não entende a força da razão. Há aqueles que falham contra 

estes três princípios, seja assegurando tudo como demonstrativo, por falta de conhecimento no 

que seja a demonstração, ou duvidando de tudo, por não saberem onde devem submeter-se, ou 

submetendo-se em tudo, por não saberem onde devem julgar. 

 Pirrónico, geómetra, cristão: dúvida, segurança [certeza], submissão. 

 
[§ 159. Soumission. 
   Il faut savoir douter où il faut, assurer où il faut, en se soumettant où il faut. Qui ne fait ainsi n'entend pas la 
force de la raison. Il y en a qui faillent contre ces trois principes, ou en assurant tout comme démonstratif, 
manque de se connaître en démonstration, ou en doutant de tout, manque de savoir où il faut se soumettre, ou en 
se soumettant en tout, manque de savoir où il faut juger. 
   Pyrrhonien, géomètre, chrétien : doute, assurance, soumission.] 
__________ 
 

XV. Transição do Conhecimento do Homem para o de Deus 

 

 § 185. H.9. 

 Desproporção do homem. 

 [Eis onde nos levam os conhecimentos naturais. Se estes não são verdadeiros, não há 

qualquer verdade no homem, e se eles o são, ele aí descobre um grande motivo de 

humilhação, forçado a rebaixar-se de uma ou de outra maneira. 

 [E porque ele não pode subsistir sem neles acreditar, eu desejo, antes de entrar em 

maiores investigações relativamente à natureza, que ele a considere por uma vez de forma 

                                                
xl Tomar como certo. 
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séria e sem pressa, que ele se observe também a si mesmo, e conhecendo qual a proporção 

entre ambos.] 

 Que o homem contemple então a natureza inteira na sua alta e plena majestade, que ele 

afaste a sua vista dos objectos baixos que o rodeiam. Que ele observe essa brilhante luz posta 

como uma lâmpada eterna a iluminar o universo, que a terra lhe apareça como um ponto em 

comparação com a vasta órbita que este astro descreve, e que ele se espante do facto de esse 

mesmo astro ser apenas uma ponta delicada em relação àquela que esses astros que giram no 

firmamento abarcam. Mas se a vossa vista se ficar por aí, que a imaginação passe mais além, 

ela cansar-se-á de conceber antes de a natureza se fartar de prover. Todo o mundo visível não 

é senão um traço imperceptível no amplo seio da natureza. Nenhuma ideia se aproxima disso; 

podemos bem dilatar as nossas concepções para lá dos espaços imagináveis, geramos apenas 

átomos, em vez da realidade das coisas. É uma esfera infinita cujo centro está por todo o lado, 

e a circunferência em nenhum lugar. Enfim é a maior característica sensível da omnipotência 

de Deus que a nossa imaginação se perca neste pensamento. 

 Que o homem, depois de voltar a si, considere aquilo que ele é pelo preço daquilo que 

é, que ele se veja como perdido neste cantão desviado da natureza; e que, desta pequena 

masmorra onde ele está alojado, ou seja, o universo, ele aprenda a estimar da terra, dos reinos, 

das cidades e de si mesmo o preço justo. 

 O que é o homem no infinito? 

Mas para lhe apresentar um outro prodígio igualmente espantoso, que ele procure 

aquilo que conhece nas coisas mais ínfimas, que um ácaro lhe ofereça na pequenez do seu 

corpo partes incomparavelmente mais pequenas, membros com articulações, veias nos seus 

membros, sangue nas suas veias, humores nesse sangue, gotas nesses humores, vapores nessas 

gotas; que, dividindo ainda essas derradeiras coisas, ele esgote as suas forças nessas 

concepções e que o último objecto onde ele possa chegar seja agora o do nosso discurso. Ele 

pensará talvez que aí se encontra a extrema pequenez da natureza. 

Quero [porém] fazer-lhe ver dentro dela um novo abismo. Quero pintar-lhe não 

somente o universo visível, mas a imensidão que pode conceber-se acerca da natureza no 

recinto desse átomo diminuto. Que veja nele uma infinidade de universos do qual cada um 

tem o seu firmamento, os seus planetas, a sua terra, na mesma proporção que o mundo visível, 

nesta terra dos animais, e enfim dos ácaros nos quais ele reencontrará aquilo que os primeiros 

mostraram, e descobrindo ainda nos outros a mesma coisa sem sim e sem repouso, que ele se 

perca nestas maravilhas tão surpreendentes na sua pequenez que as outras na sua extensão; 

pois quem admirar apenas o nosso corpo, que então não era perceptível no universo ele 
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mesmo imperceptível no seio de tudo, seja agora um colosso, um mundo ou até um tudo em 

relação ao nada onde não podemos chegar? Quem se considerará desse modo assustar-se-á 

consigo mesmo e, considerando-se sustentado na massa que a natureza lhe deu entre esses 

dois abismos de infinito e de nada, ele tremerá com a visão dessas maravilhas, e creio que, 

mudando-se a sua curiosidade em admiração, ele estará mais disposto a contemplá-las em 

silêncio que a procurá-las com presunção. 

Pois enfim o que é um homem na natureza? Um nada em relação ao infinito, um todo 

em relação ao nada, um meio entre nada e tudo, infinitamente distante para compreender os 

extremos. O fim das coisas e os seus princípios estão para ele infinitamente escondidos num 

segredo impenetrável. 

Igualmente incapaz de ver o nada de onde ele saiu e o infinito onde ele é engolido, que 

fará ele então, senão perceber alguma aparência do meio das coisas num desespero eterno por 

não conhecer nem o seu princípio nem o seu fim? Todas as coisas saíram do nada e levadas 

até ao infinito. Quem poderá seguir essas surpreendentes passadas? O autor dessas maravilhas 

compreende-as. Qualquer outro não o poderá fazer. 

Por falta de ter contemplado estes infinitos, os homens portaram-se de forma temerária 

investigando a natureza como se eles tivessem alguma proporção com ela. 

É uma coisa bem estranha que eles tenham querido compreender os princípios das 

coisas e daí chegar a conhecer tudo, por uma presunção tão infinita quanto o seu objecto. Pois 

não há dúvida que não podemos cumprir esse desígnio sem uma presunção ou sem uma 

capacidade infinita, tal como a natureza. 

Quando somos instruídos, compreendemos que, tendo a natureza gravado a sua 

imagem e a do seu autor em todas as coisas, elas participam todas da sua dupla infinitude. É 

assim que nós vemos que todas as ciências são infinitas na extensão das suas pesquisas, pois 

ninguém duvida que a geometria, por exemplo, tem uma infinitude de infinitudes de 

proposições para expor? Elas são tão infinitas na multidão e na delicadeza dos seus princípios, 

pois quem não vê que aqueles que propomos como os últimos não se sustentam por si 

mesmos e que eles estão apoiados sobre outros que, tendo outros a apoiá-los, não são nunca 

os últimos? 

Mas nós fazemos dos últimos que aparecem à razão do mesmo modo que fazemos nas 

coisas materiais ao que nós chamamos um ponto indivisível, ou seja, aquele para além do qual 

os nossos sentidos não vislumbram mais nada, ainda que seja divisível infinitamente e pela 

sua natureza. 
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Destes dois infinitos das ciências, o de grandeza é bem mais sensível, e é por isso que 

a poucas pessoas ocorreu a pretensão de conhecerem todas as coisas. «Eu vou falar de tudo», 

dizia Demócrito. 

Mas a ínfima infinitude é bem menos visível. Os filósofos pretenderam a essa ter 

chegado, e foi aí que todos falharam. Foi o que deu lugar a títulos tão ordinários, Dos 

princípios das coisas, Dos princípios da filosofia, e a outros, com efeito, similarmente 

faustosos, ainda que aparentemente menos, que aquele outro que salta à vista: De omni scibili. 

Cremo-nos naturalmente mais capazes de chegar ao centro das coisas que de abarcar a 

sua circunferência, e a extensão visível do mundo ultrapassa-nos visivelmente. Mas, como 

somos nós quem ultrapassa as pequenas coisas, nós acreditamos ser capazes de as possuir, e 

no entanto não é necessário menos capacidade para ir até ao nada do que até ao tudo. É 

preciso que ela seja infinita tanto para um como para o outro, e parece-me que quem tivesse 

compreendido os últimos princípios das coisas poderiam também chegar a conhecer o infinito. 

Um depende do outro, e um conduz ao outro. Estas extremidades tocam-se e reúnem-se por 

força de se terem afastado, e encontram-se em Deus, e em Deus somente. 

Conheçamos pois o nosso alcance. Nós somos alguma coisa mas não somos tudo. 

Aquilo que temos de ser oculta-nos o conhecimento dos primeiros princípios os quais nascem 

do nada, e o pouco que nós temos de ser nos esconde a visão do infinito. 

A nossa inteligência toma na ordem das coisas inteligíveis o mesmo grau que o nosso 

corpo na extensão da natureza. 

Limitados de todas as maneiras, este estado que toma lugar no meio entre dois 

extremos encontra-se em todas as nossas potências. Os nossos sentidos não percebem nada de 

extremo, demasiado barulho ensurdece-nos, demasiada luz encandeia-nos, demasiada 

distância e demasiada proximidade impede a vista. Demasiada duração e demasiada brevidade 

num discurso obscurecem-no, demasiada verdade espanta-nos. Conheço alguns que não 

conseguem compreender que quem de zero tira 4 remanesce zero. Os primeiros princípios têm 

demasiada evidência para nós; um prazer demasiado incómodo, demasiadas consonâncias 

desagradam na música, e demasiados benefícios irritam. Nós queremos ter algo para 

ultrapassar a dívida. «Beneficia eo usque laeta sunt dum videntur exsolvi posse; ubi multum 

antevenere, pro gratia odium rediditur.»xli Não sentimos nem o extremo calor, nem o extremo 

frio; as qualidades excessivas são nossas inimigas e não são sensíveis, não as sentimos já, nós 

                                                
xli Trata-se de um texto de Tácito, citado por Montaigne, nos Essais, op. cit, III, 8, p.229 : «Os benefícios são 
agradáveis enquanto parecem poder ser pagos de volta. Se eles ultrapassam em muito esse poder, em vez de 
reconhecimento nós pagamo-los com ódio.», Tácito, Annales (Anais), IV, xviii. 
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sofremo-las. Demasiada juventude e demasiada velhice impedem o espírito, tal como muita e 

muito pouca instrução. 

Enfim as coisas extremas são para nós como se elas não existissem e nós não somos 

nada para elas; elas escapam-nos ou nós a elas. 

Eis o nosso estado verdadeiro. É isso que nos torna incapazes de conhecer com certeza 

e de ignorar absolutamente. Nós vagueamos num meio vasto, sempre incertos e flutuantes, 

empurrados de uma ponta para a outra; qualquer termo a que pensávamos agarrar-nos e 

segurarmo-nos, estremece e nos abandona, e se o seguimos ele escapa às nossas mãos, 

escorrega-nos e foge numa fuga eterna; nada se detém por nós. É o estado que nos é natural e 

contudo o mais contrário à nossa inclinação. Nós ardemos de desejo de encontrar uma posição 

firme, e uma derradeira base constante para aí edificar uma torre que se eleve ao infinito, mas 

todo o nosso fundamento estala e a terra abre-se até ao abismo. 

Não procuremos então nenhuma segurança nem firmeza; a nossa razão é 

constantemente desenganada pela inconstância das aparências; nada pode fixar o infinito entre 

os dois infinitos que o encerram e que lhe fogem. 

Estando isto bem compreendido, creio que ficaremos em repouso, cada um no estado 

em que a natureza o colocou. 

Este meio que nos calhou na partilha sendo sempre distante dos extremos, que importa 

que um outro tenha um pouco mais de inteligência das coisas; se ele o tem, ele apreende-as 

[apenas] um pouco mais de cima; não continua ele porém sempre infinitamente afastado do 

extremo? E a duração da nossa vida não é ela igualmente ínfima <na> eternidade ainda que 

dure mais dez anos? À vista desses infinitos, todos os finitos são iguais, e não vejo qual a 

vantagem em assentar a imaginação num em vez do outro. 

A mera comparação que fazemos de nós perante o finito nos entristece. 

Se o homem se estudasse em primeiro lugar, ele veria quanto ele é incapaz de passar a 

outra coisa. Como entender que uma parte conhecesse o Todo? Mas ele aspirará talvez a 

conhecer pelo menos as partes com as quais ele tem alguma proporção. Porém as partes do 

mundo têm todas uma tal relação e um tal encadeamento entre si que me parece impossível 

conhecer uma sem a outra, e sem o Todo. 

O homem por exemplo tem relação com tudo aquilo que conhece. Ele precisa de lugar 

que o contenha, de tempo para durar, de movimento para viver, de elementos para o compor, 

de calor e de alimentos para se alimentar, de ar para respirar. Ele vê a luz, ele sente os corpos, 

enfim tudo cai sob a sua aliança. É preciso pois, para conhecer o homem, saber de onde vem o 
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facto de ele precisar de ar para subsistir e, para conhecer o ar, saber por onde é que ele tem 

essa relação com a vida do homem, etc. 

A chama não subsiste de nenhum modo sem ar; portanto, para conhecer uma, é preciso 

conhecer o outro. 

Sendo assim, todas as coisas sendo causadas e causadoras, ajudadas e ajudantes, 

mediatas e imediatas, e todas se entretendo por um elo natural e insensível que liga as mais 

afastadas e as mais diferentes, tenho por impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, 

não mais do que conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes. 

[A eternidade das coisas elas mesmas ou em Deus deve ainda surpreender a nossa 

curta duração. A impossibilidade fixa e constante da natureza, <por> comparação com a 

mudança contínua que em nós se passa, deve fazer o mesmo efeito.] 

E aquilo que encerra a nossa impotência para conhecer as coisas é que elas são simples 

em si mesmas e que nós somos compostos das duas naturezas opostas e de género diferente, 

de alma e de corpo. Pois é impossível que a parte que pensa em nós não seja senão espiritual; 

e quando se pretendesse que seríamos simplesmente corporais, isso excluir-nos-ia ainda mais 

do conhecimento das coisas, não havendo nada de tão inconcebível do que dizer que a matéria 

se conhece a si mesma. Não nos é possível conhecer como é que ela se conheceria. 

E assim, se nós <somos> simples materiais, nós não podemos conhecer nada, e se 

somos compostos de espírito e matéria, nós não podemos conhecer perfeitamente as coisas 

simples, espirituais ou corpóreas. 

Daqui vem que quase todos os filósofos confundem as ideias destas coisas e falem das 

coisas corpóreas espiritualmente e das espirituais corporalmente, pois eles dizem 

inabalavelmente que os corpos tendem para baixo, que eles aspiram ao seu centro, que eles 

fogem à sua destruição, que eles temem o vazio, que eles têm inclinações, simpatias, 

antipatias, que são tudo coisas que pertencem somente aos espíritos. E, quando falam de 

espíritos, eles consideram-nos como num lugar, e atribuem-lhes o movimento de um lugar 

para o outro, que são coisas que apenas pertencem aos corpos.  

Em vez de receber as ideias dessas coisas puras, nós tingimo-las com as nossas 

qualidades e impregnamos o nosso ser composto <com> todas as coisas simples que nós 

contemplamos. 

Quem não acreditaria, ao ver-nos compor todas as coisas do espírito e do corpo, que 

essa mistura não seria para nós bem compreensível? É todavia a coisa que menos 

compreendemos; o homem é para si mesmo o mais prodigioso objecto da natureza, porque ele 

não consegue conceber aquilo que é corpo e ainda menos aquilo que é espírito, e menos ainda 
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como é que um corpo pode estar unido a um espírito. Eis aqui o cúmulo das suas dificuldades 

e no entanto é o seu próprio ser: «modus quo corporibus adhaerent spiritus comprehendi ab 

homine non potest, et hoc tamen homo est.»xlii 

[Eis uma parte das causas que tornam o homem tão imbecil para conhecer a natureza. 

Ela é infinita de duas maneiras, ele é finito e limitado; ela dura e mantém-se perpetuamente no 

seu ser; ele passa e é mortal. As coisas em particular corrompem-se e mudam a cada instante. 

Ele apenas as vê de passagem. Elas têm o seu princípio e o seu fim, Ele não concebe um sem 

o outro. Elas são simples e ele é composto de duas naturezas diferentes.] 

 Finalmente, para consumar a prova da nossa fraqueza, eu acabarei por estas duas 

considerações… 

 
[§185. H.9. 
   Disproportion de l'homme. 
   [Voilà où nous mènent les connaissances naturelles. Si celles-là ne sont véritables il n'y a point de vérité dans 
l'homme, et si elles le sont il y trouve un grand sujet d'humiliation, forcé à s'abaisser d'une ou d'autre manière. 
   [Et puisqu'il ne peut subsister sans les croire je souhaite avant que d'entrer dans de plus grandes recherches 
de la nature, qu'il la considère une fois sérieusement et à loisir, qu'il se regarde aussi soi-même, et connaissant 
quelle proportion il y a.] 
   Que l'homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté, qu'il éloigne sa vue des objets 
bas qui l'environnent. Qu'il regarde cette éclatante lumière mise comme une lampe éternelle pour éclairer 
l'univers, que la terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tour que cet astre décrit, et qu'il s'étonne de 
ce que ce vaste tour lui-même n'est qu'une pointe très délicate à l'égard de celui que ces astres, qui roulent dans 
le firmament, embrassent. Mais si notre vue s'arrête là que l'imagination passe outre, elle se lassera plutôt de 
concevoir que la nature de fournir. Tout le monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la 
nature. Nulle idée n'en approche, nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces imaginables, nous 
n'enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses. C'est une sphère infinie dont le centre est partout, la 
circonférence nulle part. Enfin c'est le plus grand caractère sensible de la toute-puissance de Dieu que notre 
imagination se perde dans cette pensée. 
   Que l'homme étant revenu à soi considère ce qu'il est au prix de ce qui est, qu'il se regarde comme égaré, et 
que de ce petit cachot où il se trouve logé, j'entends l'univers, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les 
villes, les maisons et soi-même, son juste prix. 
   Qu'est-ce qu'un homme, dans l'infini? 
   Mais pour lui présenter un autre prodige aussi étonnant, qu'il recherche dans ce qu'il connaît les choses les 
plus délicates, qu'un ciron lui offre dans la petitesse de son corps des parties incomparablement plus petites, des 
jambes avec des jointures, des veines dans ses jambes, du sang dans ses veines, des humeurs dans ce sang, des 
gouttes dans ces humeurs, des vapeurs dans ces gouttes, que divisant encore ces dernières choses il épuise ses 
forces en ces conceptions et que le dernier objet où il peut arriver soit maintenant celui de notre discours. Il 
pensera peut-être que c'est là l'extrême petitesse de la nature.  
   Je veux lui faire voir là-dedans un abîme nouveau. Je lui veux peindre non seulement l'univers visible, mais 
l'immensité qu'on peut concevoir de la nature dans l'enceinte de ce raccourci d'atome, qu'il y voie une infinité 
d'univers, dont chacun a son firmament, ses planètes, sa terre, en la même proportion que le monde visible, dans 
cette terre des animaux, et enfin des cirons dans lesquels il retrouvera ce que les premiers ont donné, et trouvant 
encore dans les autres la même chose sans fin et sans repos, qu'il se perdra dans ces merveilles aussi étonnantes 
dans leur petitesse, que les autres par leur étendue, car qui n'admirera que notre corps, qui tantôt n'était pas 
perceptible dans l'univers imperceptible lui-même dans le sein du tout, soit à présent un colosse, un monde ou 
plutôt un tout à l'égard du néant où l'on ne peut arriver. Qui se considérera de la sorte s'effraiera de soi-même et 

                                                
xlii Trata-se de uma citação de Santo Agostinho feita também por Montaigne na Apologia de Raimundo Sabunde, 
ou seja, nos Essais, op. cit., II, 12, p. 303: «A maneira como os espíritos estão unidos aos corpos [é admirável e] 
não pode ser compreendida pelos homens, e no entanto é isso que o homem é.», in Santo Agostinho, De Civitate 
Dei, XXI, x. 
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se considérant soutenu dans la masse que la nature lui a donnée entre ces deux abîmes de l'infini et du néant, il 
tremblera dans la vue de ces merveilles et je crois que sa curiosité se changeant en admiration il sera plus 
disposé à les contempler en silence qu'à les rechercher avec présomption. 
   Car enfin qu'est-ce que l'homme dans la nature? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un 
milieu entre rien et tout, infiniment éloigné de comprendre les extrêmes; la fin des choses et leurs principes sont 
pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable. 
   Également incapable de voir le néant d'où il est tiré et l'infini où il est englouti, que fera-t-il donc, sinon 
d'apercevoir quelque apparence du milieu des choses dans un désespoir éternel de connaître ni leur principe ni 
leur fin. Toutes choses sont sorties du néant et portées jusqu'à l'infini. Qui suivra ces étonnantes démarches? 
L'auteur de ces merveilles les comprend. Tout autre ne le peut faire. 
   Manque d'avoir contemplé ces infinis les hommes se sont portés témérairement à la recherche de la nature 
comme s'ils avaient quelque proportion avec elle. 
   C'est une chose étrange qu'ils ont voulu comprendre les principes des choses et de là arriver jusqu'à connaître 
tout, par une présomption aussi infinie que leur objet. Car il est sans doute qu'on ne peut former ce dessein sans 
une présomption ou sans une capacité infinie, comme la nature. 
   Quand on est instruit on comprend que la nature ayant gravé son image et celle de son auteur dans toutes 
choses elles tiennent presque toutes de sa double infinité. C'est ainsi que nous voyons que toutes les sciences 
sont infinies en l'étendue de leurs recherches, car qui doute que la géométrie par exemple a une infinité 
d'infinités de propositions à exposer. Elles sont aussi infinies dans la multitude et la délicatesse de leurs 
principes, car qui ne voit que ceux qu'on propose pour les derniers ne se soutiennent pas d'eux-mêmes et qu'ils 
sont appuyés sur d'autres qui en ayant d'autres pour appui ne souffrent jamais de dernier. 
   Mais nous faisons des derniers qui paraissent à la raison, comme on fait dans les choses matérielles où nous 
appelons un point indivisible, celui au-delà duquel nos sens n'aperçoivent plus rien, quoique divisible infiniment 
et par sa nature. 
   De ces deux infinis des sciences celui de grandeur est bien plus sensible, et c'est pourquoi il est arrivé à peu de 
personnes de prétendre connaître toutes choses. Je vais parler de tout, disait Démocrite. 
   Mais l'infinité en petitesse est bien moins visible. Les philosophes ont bien plutôt prétendu d'y arriver, et c'est 
là où tous ont achoppé. C'est ce qui a donné lieu à ces titres si ordinaires, Des principes des choses, Des 
principes de la philosophie, et aux semblables aussi fastueux en effet, quoique moins en apparence que cet autre 
qui crève les yeux : De omni scibili. 
   On se croit naturellement bien plus capable d'arriver au centre des choses que d'embrasser leur circonférence, 
et l'étendue visible du monde nous surpasse visiblement. Mais comme c'est nous qui surpassons les petites 
choses nous nous croyons plus capables de les posséder, et cependant il ne faut pas moins de capacité pour aller 
jusqu'au néant que jusqu'au tout. Il la faut infinie pour l'un et l'autre, et il me semble que qui aurait compris les 
derniers principes des choses pourrait aussi arriver jusqu'à connaître l'infini. L'un dépend de l'autre et l'un 
conduit à l'autre. Ces extrémités se touchent et se réunissent à force de s'être éloignées et se retrouvent en Dieu, 
et en Dieu seulement. 
   Connaissons donc notre portée. Nous sommes quelque chose et ne sommes pas tout. Ce que nous avons d'être 
nous dérobe la connaissance des premiers principes qui naissent du néant, et le peu que nous avons d'être nous 
cache la vue de l'infini. 
   Notre intelligence tient dans l'ordre des choses intelligibles le même rang que notre corps dans l'étendue de la 
nature. 
   Bornés en tout genre, cet état qui tient le milieu entre deux extrêmes se trouve en toutes nos puissances. Nos 
sens n'aperçoivent rien d'extrême, trop de bruit nous assourdit, trop de lumière éblouit, trop de distance et trop 
de proximité empêche la vue. Trop de longueur et trop de brièveté de discours l'obscurcit, trop de vérité nous 
étonne. J'en sais qui ne peuvent comprendre que qui de zéro ôte 4 reste zéro. Les premiers principes ont trop 
d'évidence pour nous; trop de plaisir incommode, trop de consonances déplaisent dans la musique, et trop de 
bienfaits irritent. Nous voulons avoir de quoi surpasser la dette. «Beneficia eo usque laeta sunt dam videntur 
exsolvi posse ; ubi multum antevenere pro gratia odium redditur.» Nous ne sentons ni l'extrême chaud, ni 
l'extrême froid. Les qualités excessives nous sont ennemies et non pas sensibles, nous ne les sentons plus, nous 
les souffrons. Trop de jeunesse et trop de vieillesse empêche l'esprit; trop et trop peu d'instruction. 
   Enfin les choses extrêmes sont pour nous comme si elles n'étaient point et nous ne sommes point à leur égard; 
elles nous échappent ou nous à elles. 
   Voilà notre état véritable. C'est ce qui nous rend incapables de savoir certainement et d'ignorer absolument. 
Nous voguons sur un milieu vaste, toujours incertains et flottants, poussés d'un bout vers l'autre; quelque terme 
où nous pensions nous attacher et nous affermir, il branle, et nous quitte, et si nous le suivons il échappe à nos 
prises, nous glisse et fuit d'une fuite éternelle; rien ne s'arrête pour nous. C'est l'état qui nous est naturel et 
toutefois le plus contraire à notre inclination. Nous brûlons du désir de trouver une assiette ferme, et une 
dernière base constante pour y édifier une tour qui s'élève à l'infini mais tout notre fondement craque et la terre 
s'ouvre jusqu'aux abîmes. 
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   Ne cherchons donc point d'assurance et de fermeté; notre raison est toujours déçue par l'inconstance des 
apparences : rien ne peut fixer le fini entre les deux infinis qui l'enferment et le fuient. 
   Cela étant bien compris je crois qu'on se tiendra en repos, chacun dans l'état où la nature l'a placé. 
   Ce milieu qui nous est échu en partage étant toujours distant des extrêmes, qu'importe qu'un autre ait un peu 
plus d'intelligence des choses s'il en a, et s'il les prend un peu de plus haut, n'est-il pas toujours infiniment 
éloigné du bout et la durée de notre vie n'est-elle pas également infime de l'éternité pour durer dix ans 
davantage. Dans la vue de ces infinis tous les finis sont égaux et je ne vois pas pourquoi asseoir son imagination 
plutôt sur un que sur l'autre.  
   La seule comparaison que nous faisons de nous au fini nous fait peine. 
   Si l'homme s'étudiait il verrait combien il est incapable de passer outre. Comment se pourrait-il qu'une partie 
connût le tout? Mais il aspirera peut-être à connaître au moins les parties avec lesquelles il a de la proportion. 
Mais les parties du monde ont toutes un tel rapport et un tel enchaînement l'une avec l'autre que je crois 
impossible de connaître l'une sans l'autre et sans le tout. 
   L'homme par exemple a rapport à tout ce qu'il connaît. Il a besoin de lieu pour le contenir, de temps pour 
durer, de mouvement pour vivre, d'éléments pour le composer, de chaleur et d'aliments pour se nourrir, d'air 
pour respirer. Il voit la lumière, il sent les corps, enfin tout tombe sous son alliance. Il faut donc pour connaître 
l'homme savoir d'où vient qu'il a besoin d'air pour subsister et pour connaître l'air, savoir par où il a ce rapport 
à la vie de l'homme, etc. 
   La flamme ne subsiste point sans l'air; donc pour connaître l'un il faut connaître l'autre. 
   Donc, toutes choses étant causées et causantes, aidées et aidantes, médiates et immédiates et toutes 
s'entretenant par un lien naturel et insensible qui lie les plus éloignées et les plus différentes, je tiens impossible 
de connaître les parties sans connaître le tout, non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement 
les parties. 
   [L'éternité des choses en elles-mêmes ou en Dieu doit encore étonner notre petite durée. L'immobilité fixe et 
constante de la nature, <par> comparaison au changement continuel qui se passe en nous doit faire le même 
effet.] 
   Et ce qui achève notre impuissance à connaître les choses est qu'elles sont simples en elles-mêmes et que nous 
sommes composés de deux natures opposées et de divers genres, d'âme et de corps. Car il est impossible que la 
partie qui raisonne en nous soit autre que spirituelle et quand on prétendrait que nous serions simplement 
corporels cela nous exclurait bien davantage de la connaissance des choses, n'y ayant rien de si inconcevable 
que de dire que la matière se connaît soi-même. Il ne nous est pas possible de connaître comment elle se 
connaîtrait. 
   Et ainsi, si nous <sommes> simples matériels nous ne pouvons rien du tout connaître, et si nous sommes 
composés d'esprit et de matière nous ne pouvons connaître parfaitement les choses simples spirituelles ou 
corporelles. 
   De là vient que presque tous les philosophes confondent les idées des choses et parlent des choses corporelles 
spirituellement et des spirituelles corporellement, car ils disent hardiment que les corps tendent en bas, qu'ils 
aspirent à leur centre, qu'ils fuient leur destruction, qu'ils craignent le vide, qu'ils ont des inclinations, des 
sympathies, des antipathies, toutes choses qui n'appartiennent qu'aux esprits. Et en parlant des esprits ils les 
considèrent comme en un lieu, et leur attribuent le mouvement d'une place à une autre, qui sont choses qui 
n'appartiennent qu'aux corps. 
   Au lieu de recevoir les idées de ces choses pures, nous les teignons de nos qualités et empreignons notre être 
composé <de> toutes les choses simples que nous contemplons. 
   Qui ne croirait à nous voir composer toutes choses d'esprit et de corps que ce mélange-là nous serait bien 
compréhensible. C'est néanmoins la chose qu'on comprend le moins; l'homme est à lui-même le plus prodigieux 
objet de la nature, car il ne peut concevoir ce que c'est que corps et encore moins ce que c'est qu'esprit, et moins 
qu'aucune chose comment un corps peut être uni avec un esprit. C'est là le comble de ses difficultés et cependant 
c'est son propre être : «modus quo corporibus adherent spiritus com prehendi ab homine non potest, et hoc 
tamen homo est.» 
   [Voilà une partie des causes qui rendent l’homme si imbécile à connaître la nature. Elle est infinie en deux 
manières, il est fini et limité ; elle dure et se maintient perpétuellement en son être ; il passe et est mortel. Les 
choses en particulier se corrompent et se changent à chaque instant. Il ne les voit qu’en passant. Elles ont leur 
principe et leur fin. Il ne conçoit ni l’un ni l’autre. Elles sont simples et il est composé de deux natures 
différentes.] 
   Enfin pour consommer la preuve de notre faiblesse je finirai par ces deux considérations...] 
__________ 
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- Papéis recortados à espera de classificação 

 
Série I 

 

 § 385. Instinto, razão. 

 Temos uma incapacidade de provar que é invencível contra todo o dogmatismo. 

 Temos uma ideia da verdade que é invencível contra todo o pirronismo. 

 
[   § 385. Instinct, raison. 
Nous avons une impuissance de prouver invincible à tout le dogmatisme. 
Nous avons une idée de la vérité invincible à tout le pyrrhonisme.] 

__________ 

 

- Provas da religião pelo povo judeu, as profecias e alguns discursos 
 

Série II 

 

 § 397. Infinito – nada.xliii 

 A nossa alma é largada no corpo, onde ela encontra número, tempo e dimensões ; ela 

raciocina sobre isso e chama a isso natureza, necessidade, e não pode acreditar noutra coisa. 

 A unidade adicionada ao infinito não o acrescenta em nada, não mais do que um pé a 

uma medida infinita ; o finito aniquila-se na presença do infinito e torna-se um puro nada. [a. 

Assim também o nosso espírito perante Deus, assim também a justiça perante a justiça 

divina. É tão grande a desproporção entre a nossa justiça e a de Deus, como a que há entre a 

unidade e o infinito. / É preciso que a justiça de Deus seja enorme como a sua misericórdia. 

Ora a justiça em relação aos proscritos é menos enorme e deve por isso chocar menos que a 

misericórdia em relação aos eleitos.]xliv 

 Sabemos que há um infinito, e ignoramos a sua natureza, como sabemos que é falso 

que os números sejam finitos. Portanto, é verdadeiro que há um infinito em número, mas não 

sabemos o que ele é. É falso que ele seja par, e é falso que seja ímpar ; pois adicionando-lhe a 
                                                
xliii Este é o famoso fragmento conhecido também como a «Aposta de Pascal». Dirigido aos jogadores libertinos, 
ele pode ser considerado, só por si, como que uma ‘apologia’. O conteúdo do fragmento aponta para uma época 
em que Pascal esteve ocupado com as discussões com Fermat e o Chevalier de Méré sobre os cálculos de 
probabilidades, nomeadamente sobre o problema, nos jogos de azar, da divisão das apostas (“problème des 
partis”).  
xliv Este fragmento fora escrito em dois pedaços de papel, cheios de notas e adições escritas nas margens, em 
todos os sentidos. É por isso que entre parêntesis rectos incluímos as notas que Michel LeGuern decidiu colocar 
na parte inferior de cada página. Por seguirmos essa edição, mantemos a numeração aí usada. 
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unidade ele não muda de natureza. E, no entanto, é um número, e todo o número é par ou 

ímpar. E verdade que isso se compreende de todo o número finito. [a. Assim podemos bem 

conhecer que há um Deus sem asber aquilo que ele é.] 

 Nós conhecemos pois a existência e a natureza do finito porque nós somos finitos e 

extensos como ele. 

 Nós conhecemos a existência do infinito e ignoramos a sua natureza, porque ele é 

extenso como nós, mas não tem limites como nós temos. 

 Mas não conhecemos nem a existência nem a natureza de Deus, porque ele nem tem 

extensão nem limites. [b. Não haverá nenhuma verdade substancial, vendo tantas coisas 

verdadeiras que não são de modo nenhum a própria verdade ?] 

 Mas pela fé nós conhecemos a sua existência, pela glória nós conheceremos a sua 

natureza. 

 Ora eu mostrei já que podemos conhecer a existência de uma coisa sem conhecer a sua 

natureza. 

 Falemos agora segundo as luzes naturais. 

 Se há um Deus, ele é infinitamente incompreensível, pois que, não tendo nem partes 

nem limites, ele não tem nenhuma relação a nós. Nós somos portanto incapazes de conhecer 

tanto o que ele é como que ele é. Sendo assim, quem ousará tentar resolver esta questão ? Não 

seremos nós, que não temos qualquer relação com ele. 

 Quem acusará por isso os cristãos de não poder dar razão da sua crença, aqueles que 

professam uma religião de que não podem dar razão ? Eles declaram, expondo-o ao mundo, 

que é uma tolice, stultitiam [c. A única ciência que é contra o senso comum e a natureza dos 

homens é a única que sempre existiu no meio dos homens.], e depois queixais-vos de que eles 

não a conseguem provar. Se eles a provassem, não se lhe manteriam fiéis. É por faltarem as 

provas que eles não sentem falta do sentido. – Sim, mas ainda que isso desculpe aqueles que a 

oferecem como tal, e que isso lhes retire a culpa de a produzir sem razão, não desculpa 

aqueles que a recebem. – Examinemos, então, este ponto, e digamos : Deus está onde não 

está ; mas para que lado nos inclinaríamos ? A razão nada pode aí determinar. Há um caos 

infinito que nos separa. Joga-se um jogo na extremidade dessa distância infinita, onde se 

chegará a cara ou coroa. Como apostareis ? Pela razão, vós não podeis nem fazer uma coisa 

nem a outra ; pela razão, não podeis também proibir nenhuma das duas.  

 Não acuseis pois de falsidade aqueles que fizeram uma escolha, já que vós nada 

sabeis. – Não, mas acusá-los-ei de terem feito, não essa escolha, mas uma escolha, pois ainda 
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que tanto aquele que tome a coroa como o outro cometam a mesma falta, eles ficam os dois 

em falta ; o melhor é de nada apostar. 

  - Sim, mas é necessário apostar. Isso não depende da vontade, estais já embarcados. 

Que partido tomareis então ? Vejamos, pois que é preciso escolher, vejamos aquele que vos 

interessa menos. Tendes duas coisas a perder, o verdadeiro e o bem, e duas coisas para 

apostar, a vossa razão e a vossa vontade, o vosso conhecimento e a vossa beatitude, e a vossa 

natureza tem duas coisas às quais fugir, o erro e a miséria. A vossa razão não será por isso 

mais atingida, pois que é preciso necessariamente escolher, escolhendo uma ou outra. Eis um 

ponto resolvido. Mas e a vossa beatitude ? Pesemos o ganho e a perda ao tomardes a coroa 

que Deus é. Estimemos esses dois casos : se ganhardes, ganhareis tudo, e se perderdes, não 

perdereis nada ; apostai pois que Ele é, sem hesitar. [a. Ficamos de facto em obrigação para 

com aqueles que nos advertem das faltas, pois eles mortificam, eles ensinam que fomos 

desprezados, eles não nos impedem que o sejamos de novo no futuro, pois nós temos outros 

defeitos para o poder ser. Eles preparam o exercício da correcção, e a isenção d’um defeito.] 

isto é admirável. – Sim, é preciso apostar, mas eu aposto talvez demais. – Vejamos, pois que 

há igual hipótese de perda e de ganho, se apenas tivésseis duas vidas para ganhar em vez de 

uma, poderíeis ainda apostar, mas se houvesse três para ganhar (porque estais sempre na 

obrigação de jogar), então seríeis imprudentes em não jogar, quando até sois forçados a jogar, 

se não apostásseis a vossa vida para ganhar a triplicar num jogo onde há igual hipótese de 

ganho e de perda. Mas há uma eternidade de vida e de felicidade. E sendo assim, ainda que 

houvesse uma infinitude de hipóteses das quais apenas uma fosse para vós, teríeis ainda razão 

para apostar uma para ter duas, e agiríeis no mau sentido se, sendo obrigados a jogar, 

recusásseis jogar uma vida contra três, num jogo onde numa infinitude de acasos há um para 

vós, se houvesse uma infinita vida infinitamente feliz para ganhar ; mas há aqui precisamente 

uma vida infinita com felicidade infinita para ganhar, uma hipótese de ganho contra um 

número finito de acasos de perda, e aquilo que jogais é também finito. Assim tudo fica 

dividido, por todo o lado onde está o infinito e onde não há uma infinitude de hipóteses de 

perda contra a de ganho. Não há nada a ponderar, é preciso apostar tudo. E assim quando 

estamos forçados a jogar, é preciso renunciar à razão para salvar a vida em vez de a arriscar 

pelo ganho infinito tão provável de acontecer como a perda do nada.  

 Pois de nada serve dizer que ele é incerto se podemos ganhar, e que é certo que se 

arrisca, e que a infinita distância entre a certeza daquilo que expomos e a incerteza daquilo 

que ganharemos equivale ao bem finito que certamente expomos ao infinito que é incerto. Isto 

não é assim. Todo o jogador arrisca com certeza para ganhar com incerteza, e no entanto ele 
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arrisca certamente o finito para ganhar incertamente o finito, sem pecar contra a razão. Não há 

distância infinita entre essa certeza que expomos e a incerteza do ganho; isso é falso. Há sim, 

na verdade, uma infinitude entre a certeza de ganhar e a certeza de perder, mas a incerteza de 

ganhar é proporcional à certeza daquilo que arriscamos segundo a proporção das hipóteses de 

ganho e de perda. E daí vem que se há tantas hipóteses de um lado como do outro, a aposta é 

feita a jogar de igual contra igual. E então a certeza daquilo que se expõe é igual à incerteza 

do ganho, longe portanto de haver uma infinita distância. E assim a nossa proposição tem uma 

força infinita, quando se trata de arriscar o finito, num jogo onde há iguais hipóteses de ganho 

e de perda, e o infinito para ganhar.  

 Isto é demonstrativo e, se os homens são capazes de alguma verdade, esta é um 

exemplo. 

 - Confesso-o, admito-o, porém, não é ainda possível ver as faces escondidas desse 

jogo ? – Sim, a Escritura e o resto, etc. – Sim, mas tenho as mãos amarradas e a boca muda, 

pois forçam-me a apostar, e eu não estou em liberdade, não me largam, e sou feito de uma tal 

maneira que não posso acreditar. Que quereis pois que eu faça ? – É verdade, mas aprendei ao 

menos que a vossa impotência para acreditar vem das vossas paixões, pois que a razão vos 

leva a isso e que nem por isso o podeis fazer. Trabalhai pois, não para vos convencerdes pelo 

aumento das provas de Deus, mas pela diminuição das vossas paixões. [a. É o coração que 

sente Deus e não a razão. Eis o que é a fé. Deus sensível ao coração, não à razão. / O 

coração tem razões que a razão desconhece ; vêmo-lo em mil coisas. / Eu digo que o coração 

ama o ser universal naturalmente e a si mesmo naturalmente, consoante ele se afeiçoe ou se 

endureça contra um ou contra o outro, à sua escolha. Vós aveis rejeitado um e abraçado o 

outro ; é pela razão que vos amais ?] Vós quereis ir para a fé e não sabeis o caminho. Quereis 

curar-vos da infidelidade e perguntais pelos remédios, aprendei pois daqueles, etc [b. O 

costume é a nossa natureza. Quem se acostuma à fé, acredita nela, e não pode deixar de 

temer o inferno, e não acredita noutra coisa. / Quem se acostuma a acreditar que o rei é 

terrível, etc. / Quem duvida portanto que a nossa alma, estando acostumada a ver número, 

espaço, movimento, creia isto e nada senão isto ? // Credes que seja impossível que Deus seja 

infinito, sem partes ? – Sim – Quero pois fazer-vos ver uma coisa infinita e indivisível : é um 

ponto que se move por todo o lado a uma velocidade infinita. / Pois ele é uno em todos os 

lugares e todo inteiro em cada sítio. / Que esse efeito de natureza que vos parecia impossível 

antes vos faça conhecer que pode haver outros que não conheceis ainda. Não tireis essa 

consequência da vossa aprendizagem, de modo que não vos reste mais nada para saber, mas 

pelo contrário que isso faça que ainda vos falta saber infinitamente. // É falso que sejamos 
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dignos que os outros nos amem. É injusto que nós o queiramos. Se nós nascemos racionais e 

indiferentes, e conhecendo-nos a nós e aos outros, não nos atribuiríamos esta inclinação à 

nossa vontade. No entanto, nós nascemos com ela, nós nascemos por isso injustos. / Pois tudo 

tende para si : isto é contra toda a ordem. / É preciso tender para o geral, e o declive para si 

é o começo de toda a desordem, em guerra, na política, na economia, no corpo particular do 

homem. / A vontade é portanto depravada. Se os membros das comuniaddes naturais e civis 

tendem para o bem do corpo, as próprias comunidades devem tender para um outro corpo 

mais geral de que elas são membros. Devemos por isso tender para o geral. Nós nascemos, 

então, injustos e depravados. / Nenhuma religião para além da nossa ensinou que o homem 

nasce no pecado, nenhuma seita de filósofos o disse, nenhuma foi portanto verdadeira. / 

Nenhuma seita nem religião existiu sempre na terra para além da religião cristã. // Apenas a 

religião cristã torna o homem amável e feliz ao mesmo tempo ; na honestidade, não podemos 

ser amáveis e felizes simultaneamente.], que foram amarrados como vós e que apostam agora 

todos os seus bens. São gente que agora conhece o caminho que vós quereis seguir e que se 

curou de um mal de que quereis curar-vos ; segui a maneira pela qual começaram. É fazendo 

tudo como se acreditassem, é tomando a água benzida, é mandando rezar missas, etc. 

Naturalmente, também isso vos fará acreditar e vos embrutecerá. – Mas é isso que eu temo. – 

E porquê ? Que tendes a perder ? Mas para vos mostrar que isso para aí vos leva, é que isso 

diminui as paixões que são os vossos grandes obstáculos, etc. 

 Fim deste discurso. 

 Ora qual é o mal que vos acontece se tomardes este partido ? Vós sereis fiel, honesto, 

humilde, grato, generoso, amigo, sincero, verdadeiro… Na verdade, não ficareis nos prazeres 

fedorentos, na glória, nas delícias, mas não tereis muitos outros ? 

 Eu vos digo que com isso ganhareis nesta vida, e que, em cada passo que derdes neste 

caminho, vereis tão certamente o ganho, e esse nada que arriscais, que conhecereis o fim que 

apostastes como uma coisa certa, infinita, pela qual nada haveis dado.  

 - Ó esse discurso me transporta, me seduz, etc. – Se este discurso vos agrada e vos 

parece forte, sabei que é feito por um homem que se pôs de joelhos, antes e depois, para rezar 

a esse ser infinito e sem partes, ao qual ele submete tudo o que é seu, submetei pois também 

tudo o que tendes para o vosso próprio bem e para a sua glória, e que assim a força se 

harmonize com essa baixeza. 
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[ §397. 
   Infini rien. 
   Notre âme est jetée dans le corps où elle trouve nombre, temps, dimensions; elle raisonne là-dessus et appelle 
cela nature, nécessité, et ne peut croire autre chose. 
   L'unité jointe à l'infini ne l'augmente de rien, non plus que un pied à une mesure infinie; le fini s'anéantit en 
présence de l'infini et devient un pur néant. [a. Ainsi notre esprit devant Dieu, ainsi notre justice devant la justice 
divine. Il n'y a pas si grande disproportion entre notre justice et celle de Dieu qu'entre l'unité et l'infini. / Il faut 
que la justice de Dieu soit énorme comme sa miséricorde. Or la justice envers les réprouvés est moins énorme et 
doit moins choquer que la miséricorde envers les élus.] 
   Nous connaissons qu'il y a un infini, et ignorons sa nature comme nous savons qu'il est faux que les nombres 
soient finis. Donc il est vrai qu'il y a un infini en nombre, mais nous ne savons ce qu'il est. Il est faux qu'il soit 
pair, il est faux qu'il soit impair, car en ajoutant l'unité il ne change point de nature. Cependant c'est un nombre, 
et tout nombre est pair ou impair. Il est vrai que cela s'entend de tout nombre fini. [a. Ainsi on peut bien 
connaître qu'il y a un Dieu sans savoir ce qu'il est.] 
 
   Nous connaissons donc l'existence et la nature du fini parce que nous sommes finis et étendus comme lui. 
   Nous connaissons l'existence de l'infini et ignorons sa nature, parce qu'il a étendue comme nous, mais non pas 
des bornes comme nous. 
   Mais nous ne connaissons ni l'existence ni la nature de Dieu, parce qu'il n'a ni étendue, ni bornes. [b. N'y a-t-il 
point une vérité substantielle, voyant tant de choses vraies qui ne sont point la vérité même?] 
   Mais par la foi nous connaissons son existence, par la gloire, nous connaîtrons sa nature. 
   Or j'ai déjà montré qu'on peut bien connaître l'existence d'une chose sans connaître sa nature. 
 
   Parlons maintenant selon les lumières naturelles. 
   S'il y a un Dieu il est infiniment incompréhensible, puisque n'ayant ni parties ni bornes, il n'a nul rapport à 
nous. Nous sommes donc incapables de connaître ni ce qu'il est, ni s'il est. Cela étant qui osera entreprendre de 
résoudre cette question? Ce n'est pas nous qui n'avons aucun rapport à lui. 
   Qui blâmera donc les chrétiens de ne pouvoir rendre raison de leur créance, eux qui professent une religion 
dont ils ne peuvent rendre raison; ils déclarent en l'exposant au monde que c'est une sottise, stultitiam [c. La 
seule science qui est contre le sens commun et la nature des hommes est la seule qui ait toujours subsisté parmi 
les hommes.], et puis vous vous plaignez de ce qu'ils ne la prouvent pas. S'ils la prouvaient ils ne tiendraient pas 
parole. C'est en manquant de preuve qu'ils ne manquent pas de sens. - Oui, mais encore que cela excuse ceux 
qui l'offrent telle, et que cela les ôte du blâme de la produire sans raison cela n'excuse pas ceux qui la reçoivent. 
- Examinons donc ce point, et disons : Dieu est ou il n'est pas; mais de quel côté pencherons-nous? La raison n'y 
peut rien déterminer. Il y a un chaos infini qui nous sépare. Il se joue un jeu à l'extrémité de cette distance 
infinie, où il arrivera croix ou pile. Que gagerez-vous? Par raison vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre; par 
raison vous ne pouvez défaire nul des deux. 
   Ne blâmez donc pas de fausseté ceux qui ont pris un choix, car vous n'en savez rien. - Non, mais je les 
blâmerai d'avoir fait non ce choix, mais un choix, car encore que celui qui prend croix et l'autre soient en 
pareille faute ils sont tous deux en faute; le juste est de ne point parier. 
   - Oui, mais il faut parier. Cela n'est pas volontaire, vous êtes embarqués. Lequel prendrez-vous donc? Voyons, 
puisqu'il faut choisir voyons ce qui vous intéresse le moins. Vous avez deux choses à perdre : le vrai et le bien, et 
deux choses à engager : votre raison et votre volonté, votre connaissance et votre béatitude, et votre nature deux 
choses à fuir : l'erreur et la misère. Votre raison n'est pas plus blessée puisqu'il faut nécessairement choisir, en 
choisissant l'un que l'autre. Voilà un point vidé. Mais votre béatitude? Pesons le gain et la perte en prenant 
croix que Dieu est. Estimons ces deux cas : si vous gagnez vous gagnez tout, et si vous perdez vous ne perdez 
rien : gagez donc qu'il est sans hésiter. [a. On a bien de l’obligation à ceux qui avertissent des défauts, car ils 
mortifient, ils apprennent qu’on ne le soit à l’avenir, car on a bien d’autres défauts pour l’être. Ils préparent 
l’exercice de la correction, et de l’exemption d’un défaut.] Cela est admirable. - Oui il faut gager, mais je gage 
peut-être trop. - Voyons puisqu'il y a pareil hasard de gain et de perte, si vous n'aviez qu'à gagner deux vies 
pour une vous pourriez encore gager, mais s'il y en avait trois à gagner, il faudrait jouer (puisque vous êtes dans 
la nécessité de jouer) et vous seriez imprudent lorsque vous êtes forcé à jouer de ne pas hasarder votre vie pour 
en gagner 3 à un jeu où il y a pareil hasard de perte et de gain. Mais il y a une éternité de vie de bonheur. Et 
cela étant quand il y aurait une infinité de hasards dont un seul serait pour vous, vous auriez encore raison de 
gager un pour avoir deux, et vous agirez de mauvais sens, en étant obligé à jouer, de refuser de jouer une vie 
contre trois à un jeu ou d'une infinité de hasards il y en a un pour vous, s'il y avait une infinité de vie infiniment 
heureuse à gagner : mais il y a ici une infinité de vie infiniment heureuse à gagner, un hasard de gain contre un 
nombre fini de hasards de perte et ce que vous jouez est fini. Cela ôte tout parti partout où est l'infini et où il n'y 
a pas infinité de hasards de perte contre celui de gain. Il n'y a point à balancer, il faut tout donner. Et ainsi 
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quand on est forcé à jouer, il faut renoncer à la raison pour garder la vie plutôt que de la hasarder pour le gain 
infini aussi prêt à arriver que la perte du néant. 
   Car il ne sert de rien de dire qu'il est incertain si on gagnera, et qu'il est certain qu'on hasarde, et que l'infinie 
distance qui est entre la certitude de ce qu'on expose et l'incertitude de ce qu'on gagnera égale le bien fini qu'on 
expose certainement à l'infini qui est incertain, Cela n'est pas ainsi. Tout joueur hasarde avec certitude pour 
gagner avec incertitude, et néanmoins il hasarde certainement le fini pour gagner incertainement le fini, sans 
pécher contre la raison. Il n'y a pas infinité de distance entre cette certitude de ce qu'on expose et l'incertitude 
du gain : cela est faux. Il y a, à la vérité, infinité entre la certitude de gagner et la certitude de perdre, mais 
l'incertitude de gagner est proportionnée à la certitude de ce qu'on hasarde selon la proportion des hasards de 
gain et de perte. Et de là vient que s'il y a autant de hasards d'un côté que de l'autre le parti est à jouer égal 
contre égal. Et alors la certitude de ce qu'on s'expose est égale à l'incertitude du gain, tarit s'en faut qu'elle en 
soit infiniment distante. Et ainsi notre proposition est dans une force infinie, quand il y a le fini à hasarder, à un 
jeu ou il y a pareils hasards de gain que de perte, et l'infini à gagner. 
   Cela est démonstratif, et si les hommes sont capables de quelque vérité celle-là l'est. 
   - Je le confesse, je l'avoue, mais encore n'y a-t-il point moyen de voir le dessous du jeu? – Oui, l'Écriture et le 
reste, etc. - Oui mais j'ai les mains liées et la bouche muette, on me force à parier, et je ne suis pas en liberté, on 
ne nie relâche pas et je suis fait d'une telle sorte que je ne puis croire. Que voulezvous donc que je fasse? - Il est 
vrai, mais apprenez au moins que votre impuissapce a croire vient de vos passions, puisque la raison vous y 
porte et que néanmoins vous ne le pouvez. Travaillez donc non pas à vous convaincre par l'augmentation des 
preuves de Dieu, mais par la diminution de vos passions. [a. C'est le coeur qui sent Dieu et non la raison. Voilà 
ce que c'est que la foi. Dieu sensible au coeur, non à la raison. /  Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît 
point; on le sait en mille choses. / Je dis que le coeur aime l'être universel naturellement et soi-même 
naturellement, selon qu'il s'y adonne, et il se durcit contre l'un ou l'autre à son choix. Vous avez rejeté l'un et 
conservé l'autre; est-ce par raison que vous vous aimez?] Vous voulez aller a la foi et vous n'en savez pas le 
chemin. Vous voulez vous guérir clé l'infidélité et vous en demandez les remèdes, apprenez de ceux, etc. [b. La 
coutume est notre nature. Qui s'accoutume à la foi la croit, et ne peut plus ne pas craindre l'enfer, et ne croit autre 
chose. / Qui s'accoutume à croire que le roi est terrible, etc. / Qui doute donc que notre âme étant accoutumée à 
voir nombre, espace, mouvement, croit cela et rien que cela? // Croyez-vous qu'il soit impossible que Dieu soit 
infini, sans parties? Oui. Je vous veux donc faire voir une chose infinie et indivisible : c'est un point se mouvant 
partout d'une vitesse infinie. / Car il est un en tous lieux et est tout entier en chaque endroit. / Que cet effet de 
nature qui vous semblait impossible auparavant vous fasse connaître qu'il peut y en avoir d'autres que vous ne 
connaissez pas encore. Ne tirez pas cette conséquence de votre apprentissage, qu'il ne vous reste rien à savoir, 
mais qu'il vous reste infiniment à savoir. // Il est faux que nous soyons dignes que les autres nous aiment. Il est 
injuste que nous le voulions. Si nous naissions raisonnables et indifférents, et connaissant nous et les autres nous 
ne donnerions point cette inclination à notre volonté. Nous naissons pourtant avec elle, nous naissons donc 
injustes. / Car tout tend à soi : cela est contre tout ordre. / Il faut tendre au général, et la pente vers soi est le 
commencement de tout désordre, en guerre, en police, en économie, dans le corps particulier de l'homme. /  La 
volonté est donc dépravée. Si les membres des communautés naturelles et civiles tendent au bien du corps, 
les communautés elles-mêmes doivent tendre à un autre corps plus général dont elles sont membres. L'on doit 
donc tendre au général. Nous naissons donc injustes et dépravés. / Nulle religion que la nôtre n'a enseigné que 
l'homme naît en péché, nulle secte de philosophes ne l'a dit, nulle n'a donc dit vrai. / Nulle secte ni religion n'a 
toujours été sur la terre que la religion chrétienne. // Il n'y a que la religion chrétienne qui rende l'homme aimable 
et heureux tout ensemble; dans l'honnêteté on ne peut être aimable et heureux ensemble. ] qui ont été liés comme 
vous et qui parient maintenant tout leur bien. Ce sont gens qui savent ce chemin que vous voudriez suivre et 
guéris d'un mal dont vous voulez guérir; suivez la manière par où ils ont commencé. C'est en faisant tout comme 
s ils croyaient, en prenant de l'eau bénite, en faisant dire des messes, etc. Naturellement même cela vous fera 
croire et vous abêtira. - Mais c'est ce que je crains. - Et pourquoi? Qu'avez-vous à perdre? Mais pour vous 
montrer que cela y mène, c'est que cela diminue les passions qui sont vos grands obstacles, etc. 
   Fin de ce discours. 
   Or quel mal vous arrivera-t-il en prenant ce parti? Vous serez fidèle, honnête, humble, reconnaissant, 
bienfaisant, ami sincère, véritable... A la vérité vous ne serez point dans les plaisirs empestés, dans la gloire, 
dans les délices, mais n'en aurez-vous point d'autres? 
   Je vous dis que vous y gagnerez en cette vie, et que à chaque pas que vous ferez dans ce chemin, vous verrez 
tant de certitude de gain, et tant de néant de ce que vous hasardez, que vous connaîtrez à la fin que vous avez 
parié pour une chose certaine, infinie, pour laquelle vous n'avez rien donné. 
   - Ô ce discours me transporte, me ravit, etc. - Si ce discours vous plaît et vous semble fort, sachez qu'il est fait 
par un homme qui s'est mis à genoux auparavant et après, pour prier cet être infini et sans parties, auquel il 
soumet tout le sien, de se soumettre aussi le vôtre pour votre propre bien et pour sa gloire; et qu'ainsi la force 
s'accorde avec cette bassesse.] 
__________ 
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- Miscelânea  
 

Série XXII 

 

 § 466. Diferença entre o espírito de geometria e o espírito de finura. 

 Num os princípios são palpáveis, mas afastados do uso comum, de maneira que temos 

dificuldade para virar a cabeça para esse lado, por falta de hábito; mas por pouco que para aí 

viremos a cabeça, vemos os princípios em pleno, e seria preciso ter de todo o modo o espírito 

falso para mal raciocinar sobre princípios tão gerais que é quase impossível que eles se 

escapem. 

 Mas no espírito de finura, os princípios fazem parte do uso comum e estão diante dos 

olhos de toda a gente. Não precisamos de virar a cabeça. Nem de fazer um grande esforço; 

basta apenas ter uma boa visão, mas tem mesmo de ser uma boa visão; pois os princípios 

estão tão desligados e são em tão grande número que é quase impossível que não escapem 

alguns. Ora a omissão de um princípio leva ao erro, assim, é preciso ter uma visão bem 

apurada para ver todos os princípios, e em seguida o espírito justo para não raciocinar 

falsamente sobre princípios conhecidos. 

 Todos os geómetras seriam portanto finos se eles tivessem uma boa visão, pois eles 

não raciocinam erradamente acerca dos princípios que eles conhecem. E os espíritos finos 

seriam geómetras se eles pudessem inclinar a sua visão para os princípios incomuns da 

geometria. 

 O que faz pois com que certos espíritos finos não sejam geómetras, é que eles não 

podem de todo virar-se para os princípios de geometria, mas o que faz com que os geómetras 

não sejam finos é que eles não são capazes de ver aquilo que está diante deles, e que estando 

habituados aos princípios exactos e gerais da geometria, e a raciocinar apenas depois de bem 

ver e manusear os seus princípios, eles perdem-se nas coisas de finura, onde os princípios não 

se deixam manusear facilmente. Mal os vemos, em vez de os vermos, sentimo-los, temos 

dificuldades infinitas para os fazer sentir àqueles que não são capazes de os sentir por si 

mesmos. São coisas de tal modo delicadas, e tão numerosas, que é preciso um sentido bem 

delicado e bem cristalino para os sentir e julgar de forma recta e justa, segundo esse 

sentimento, sem poder a maior parte das vezes demonstrá-lo pela ordem, como na geometria, 

porque não possuímos desse modo os princípios, e que seria uma coisa infinita empreender tal 

tarefa. É preciso ver a coisa de um só golpe, com um simples relance, e não através de 
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progressos de raciocínio, pelo menos até certo grau. E assim é raro que os geómetras sejam 

finos, e que os finos sejam geómetras, porque os geómetras querem tratar geometricamente 

essas coisas finas e assim se tornam ridículos, querendo começar pelas definições e em 

seguida pelos princípios, o que não é o modo adequado de agir nesse tipo de raciocínio. Não é 

que o espírito não o faça, mas fá-lo tacitamente, naturalmente e sem arte. Pois a expressão 

distribui-se por todos os homens, e o sentimento apenas pertence a alguns. E os espíritos 

finos, pelo contrário, tendo-se assim acostumado a julgar de um só golpe de vista, ficam tão 

espantados quando se lhes apresentam proposições em relação às quais nada compreendem e 

onde para entrar é preciso passar pelas definições e por princípios tão estéreis que eles não 

estão de modo nenhum acostumados a ver assim em detalhe, que eles se enfastiam e desistem. 

 Mas os espíritos falsos nunca são finos, nem geómetras. Os geómetras que são 

simplesmente geómetras tem por isso o espírito recto, mas desde que se lhes explique bem 

todas as coisas por definições e princípios; de outro modo eles tornam-se falsos e 

insuportáveis, pois eles são apenas rectos quando diante de princípios bem esclarecidos. 

 E os finos que são simplesmente finos não têm a paciência necessária para descer até 

aos primeiros princípios das coisas especulativas e da imaginação, as quais nunca viram no 

mundo, e que estão para lá de todo o uso comum. 

 
[   § 466. Différence entre l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. 
   En l'un les principes sont palpables mais éloignés de l'usage commun de sorte qu'on a peine à tourner la tête 
de ce côté-là, manque d'habitude : mais pour peu qu'on l'y tourne, on voit les principes à plein; et il faudrait 
avoir tout à fait l'esprit faux pour mal raisonner sur des principes si gros qu'il est presque impossible qu'ils 
échappent, 
   Mais dans l'esprit de finesse, les principes sont dans l'usage commun et devant les yeux de tout le monde. On 
n'a que faire de tourner la tête, ni de se faire violence; il n'est question que d'avoir bonne vue, mais il faut l'avoir 
bonne : car les principes sont si déliés et en si grand nombre, qu'il est presque impossible qu'il n'en échappe. Or 
l'omission d'un principe mène à l'erreur; ainsi il faut avoir la vue bien nette pour voir tous les principes, et 
ensuite l'esprit juste pour ne pas raisonner faussement sur des principes connus. 
   Tous les géomètres seraient donc fins s'ils avaient la vue bonne car ils ne raisonnent pas faux sur les principes 
qu'ils connaissent. Et les esprits fins seraient géomètres s'ils pouvaient plier leur vue vers les principes 
inaccoutumés de géométrie. 
   Ce qui fait donc que certains esprits fins ne sont pas géomètres c'est qu'ils ne peuvent du tout se tourner vers 
les principes de géométrie, mais ce qui fait que des géomètres ne sont pas fins, c'est qu'ils ne voient pas ce qui 
est devant eux et qu'étant accoutumés aux principes nets et grossiers de géométrie et à ne raisonner qu'après 
avoir bien vu et manié leurs principes, ils se perdent dans les choses de finesse, où les principes ne se laissent 
pas ainsi manier. On les voit à peine, on les sent plutôt qu'on ne les voit, on a des peines infinies à les faire sentir 
à ceux qui ne les sentent pas d'eux-mêmes. Ce sont choses tellement délicates, et si nombreuses, qu'il faut un 
sens bien délicat et bien net pour les sentir et juger droit et juste, selon ce sentiment, sans pouvoir le plus 
souvent le démontrer par ordre comme en géométrie, parce qu'on n'en possède pas ainsi les principes, et que ce 
serait une chose infinie de l'entreprendre. Il faut tout d'un coup voir la chose, d'un seul regard et non pas par pr 
grès de raisonnement, au moins jusqu'à un certain degré. Et ainsi il est rare que les géomètres soient fins et que 
les fins soient géomètres, à cause que les géomètres veulent traiter géométriquement ces choses fines et se 
rendent ridicules, voulant commencer par les définitions et ensuite par les principes, ce qui n'est pas la manière 
d'agir en cette sorte de raisonnement. Ce n'est pas que l'esprit ne le fasse mais il le fait tacitement, naturellement 
et sans art, Car l'expression en passe tous les hommes, et le sentiment n'en appartient qu'à peu d'hommes. Et les 
esprits fins au contraire, ayant ainsi accoutumé à juger d'une seule vue sont si étonnés quand on leur présente 
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des propositions où ils ne comprennent rien et où pour entrer il faut passer par des définitions et des principes si 
stériles qu'ils n'ont point accoutumé de voir ainsi en détail, qu'ils s'en rebutent et s'en dégoûtent. 
   Mais les esprits faux ne sont jamais ni fins, ni géomètres. Les géomètres, qui ne sont que géomètres ont donc 
l'esprit droit, mais pourvu qu'on leur explique bien toutes choses par définitions et principes; autrement ils sont 
faux et insupportables, car ils ne sont droits que sur les principes bien éclaircis. 
   Et les fins qui ne sont que fins ne peuvent avoir la patience de descendre jusques dans les premiers principes 
des choses spéculatives et d'imagination qu'ils n'ont jamais vues dans le monde, et tout à fait hors d'usage.] 
__________ 
 

 § 467. Geometria. Finura. 

 A verdadeira eloquência faz pouco da eloquência, a verdadeira moral faz pouco da 

moral; ou seja, a moral do juízo faz pouco da moral do espírito, que não tem regras. 

 Pois ao juízo pertence o sentimento, como as ciências pertencem ao espírito. A finura 

é a parte do juízo, e a geometria, a do espírito. 

 Troçar da filosofia é verdadeiramente filosofar. 

 

 O alimento do corpo é pouco a pouco. 

 Plenitude do corpo e pouco de substância. 

 
[   § 467. Géométrie. Finesse. 
   La vraie éloquence se moque de l'éloquence, la vraie morale se moque de la morale. C'est-à-dire que la 
morale du jugement se moque de la morale de l'esprit qui est sans règles. 
   Car le jugement est celui à qui appartient le sentiment, comme les sciences appartiennent à l'esprit. La finesse 
est la part du jugement, la géométrie est celle de l'esprit. 
   Se moquer de la philosophie c'est vraiment philosopher. 
 
   La nourriture du corps est peu à peu. 
   Plénitude de nourriture et peu de substance.    ] 
__________ 

 

Série XXIII 

 

 § 468. […] 

 Pirr. 

 O espírito mais agudo é acusado de loucura, mas também o mais imbecil; apenas a 

mediocridade é considerada boa: foi a pluralidade que assim o estabeleceu, e aquele que 

morder alguém escapar-se-á por uma extremidade qualquer. Nisso não me obstinarei, consinto 

que ali me ponham, e recusarei estar na ponta mais baixa, não por ser baixa, mas por ser 

extrema, pois recusarei do mesmo modo ficar na mais alta. Sair do meio é sair da 

humanidade. 
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 A grandeza da alma humana consiste em saber nela aguentar-se; tanto faz pois que a 

grandeza esteja em dela querer sair como nela querer entrar. 

 […] 

 [É possível que haja verdadeiras demonstrações, mas isso não é certo. 

 Mas também isso não mostra outra coisa senão que não seja certo que tudo seja 

incerto, para glória do pirronismo.] […] 

 
[§ 468. […] 
   Pyrrh. 
   L'extrême esprit est accusé de folie comme l'extrême défaut; rien que la médiocrité n'est bon : c'est la pluralité 
qui a établi cela et qui mord quiconque s'en échappe par quelque bout que ce soit. Je ne m'y obstinerai pas, je 
consens bien qu'on m'y mette et me refuse d'être au bas bout, non pas parce qu'il est bas, mais parce qu'il est 
bout, car je refuserais de même qu'on me mît au haut. C'est sortir de l'humanité que de sortir du milieu. 
   La grandeur de l'âme humaine consiste à savoir s'y tenir tant s'en faut que la grandeur soit à en sortir qu'elle 
est à n'en point sortir. 
   […] 
   [Il se peut faire qu'il y ait de vraies démonstrations, mais cela n'est pas certain.] 
   [Aussi cela ne montre autre chose sinon qu'il n'est pas certain que tout soit incertain. A la gloire du 
pyrrhonisme.] […] 
__________ 
 

Miscelânea – Série XXIV 

 

 § 509. O eu é odiável. Vós Mitton o encobris, mas nem por isso retirais. Vós sois, 

então, ainda odiável. 

 «De modo nenhum, pois agindo como fazemos, amavelmente, para toda a gente, 

ninguém encontra motivo para nos odiar.» Isto é verdade, se odiássemos no eu apenas o 

desagrado que ele nos traz. 

 Mas se o odeio é porque ele é injusto, porque ele se faz o centro de tudo ; odiá-lo-ei 

sempre. 

 Em suma, o eu tem duas qualidades : ele é injusto em si mesmo, porque se faz o centro 

de tudo ; ele é incómodo para os outros, porque quer submetê-los, já que cada eu é o inimigo e 

pretenderia ser o tirano de todos os outros. Retirais a incomodidade, mas não a injustiça. 

 E desse modo não o tornais amável para aqueles que odeiam a injustiça. Apenas o 

tornais amável para os injustos, que não o reconhecem mais como inimigo. E assim 

permaneceis injusto, e não podereis agradar senão aos injustos. 

 
[   §509. Le moi est haïssable. Vous Miton le couvrez, vous ne l'ôtez point pour cela. Vous êtes donc toujours 
haïssable. 
   «Point, car en agissant comme nous faisons obligeamment pour tout le monde on n'a plus sujet de nous haïr.» 
Cela est vrai, si on ne haïssait dans le moi que le déplaisir qui nous en revient. 
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   Mais si je le hais parce qu'il est injuste qu'il se fasse centre de tout, je le haïrai toujours. 
   En un mot le moi a deux qualités : il est injuste en soi en ce qu'il se fait centre de tout. Il est incommode aux 
autres en ce qu'il les veut asservir, car chaque moi est l'ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres. Vous 
en ôtez l'incommodité, mais non pas l'injustice. 
   Et ainsi vous ne le rendez pas aimable à ceux qui en haïssent l'injustice. Vous ne le rendez aimable qu'aux 
injustes qui n'y trouvent plus leur ennemi. Et ainsi vous demeurez injuste, et ne pouvez plaire qu'aux injustes. ]  
__________ 

 

 § 526. Todos os seus princípios são verdadeiros, os dos pirrónicos, dos estóicos, dos 

ateus, etc., mas as suas conclusões são falsas, pois os princípios opostos também são 

verdadeiros. 

 
[§ 526. Tous leurs principes sont vrais, des pyrrhoniens, des stoïques, des athées, etc., mais leurs conclusions 
sont fausses, parce que les principes opposés sont vrais aussi.] 
__________ 
 
 
Série XXV 

 

 § 582. O que é o eu ? 

 Um homem que se põe à janela para ver quem passa ; se eu ali passar, poderei dizer 

que ele se pôs ali para me ver ? Não, pois ele não pensa em mim em particular ; mas aquele que 

ama alguém por causa da sua beleza, amá-lo-á ? Não, pois aquela pequena verruga que matará a 

beleza sem matar a pessoa, fará com que ele não a ame mais. 

 E se me amam pelo meu juízo, pela minha memória, amar-me-ão ? Não, pois eu posso 

perder essas qualidades sem me perder a mim mesmo. Onde está pois esse eu se ele não está 

nem no corpo nem na alma ? E como amar o corpo ou a alma, a não ser por essas qualidades, 

que não são aquilo que faz o Eu, já que são perecíveis ? Pois, será que amaríamos 

abstractamente a substância da alma de uma pessoa, quaisquer que fossem as qualidades ? Isso 

não é possível e seria injusto. Não amamos, portanto, nunca ninguém mas tão somente as 

qualidades. 

 Não trocemos pois daqueles que se fazem honrar pelos cargos e pelos ofícios, pois que 

não amamos ninguém senão pelas qualidades emprestadas.  

 
[   § 582. Qu'est-ce- que le moi? 
   Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants; si je passe par là, puis-je dire qu'il s'est mis là 
pour me voir? Non; car il ne pense pas à moi en particulier; mais celui qui aime quelqu'un à cause de sa 
beauté, l'aime-t-il? Non : car la petite vérole, qui tuera la beauté sans tuer la personne, fera qu'il ne l'aimera 
plus. 
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   Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on? moi? Non, car je puis perdre ces 
qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi, s'il n'est ni dans le corps, ni dans l'âme? et comment 
aimer le corps ou l'âme, sinon pour ces qualités, qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont 
périssables? car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne, abstraitement, et quelques qualités qui y 
fussent? Cela ne se peut, et serait injuste. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. 
   Qu'on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices, car on n'aime 
personne que pour des qualités empruntées. ] 
__________ 
 

 § 583. Não é em Montaigne mas em mim que eu encontro tudo o que nele vejo. 

 
[   § 583. Ce n’est point en Montaigne mais dans moi que je trouve tout ce que j’y vois.    ] 
__________ 
 

 § 585. O pirronismo é o verdadeiro. Pois no fundo os homens antes de Jesus Cristo 

não sabiam onde estavam, nem se eram grandes ou pequenos. E aqueles que disseram ou uma 

coisa ou outra, nada sabiam e adivinhavam sem razão e apenas pelo acaso. E ainda assim 

erravam sempre excluindo uma ou outra. 

 «Quod ergo ignorantes quaeritis, religio annuntiat vobis.»xlv 

 
[   § 585. Le pyrrhonisme est le vrai. Car après tout les hommes avant Jésus-Christ ne savaient où ils en 
étaient, ni s'ils étaient grands ou petits. Et ceux qui ont dit l'un ou l'autre n'en savaient rien et devinaient sans 
raison et par hasard. Et même ils erraient toujours en excluant l'un ou l'autre. 
   «Quod ergo ignorantes quoeritis, religio annuntiat vobis.»    ] 
__________ 
 
 
Milagres – Série XXXIV 
 
 

 § 707. […]  

Pirronismo. 

 Cada coisa é aqui em parte verdadeira e em parte falsa. A verdade essencial não é de 

modo nenhum assim, ela é toda pura e toda verdadeira. Esta mistura destrói-a e aniquila-a. 

Nada é puramente verdadeiro e assim nada é verdadeiro para o entendedor do puro 

verdadeiro. Dir-se-á que é verdade que o homicídio é mau? Sim, pois nós conhecemos bem o 

mal e o falso. Mas dir-se-á o que seja bom? A castidade? Eu digo que não, pois o mundo 

cessaria. O casamento? Não, a continência é melhor. Não matar ninguém? Não, pois as 

desordens seriam terríveis, e os maus matariam todos os bons. Matar? Não, pois isso 

                                                
xlv Actos dos Apóstolos, XVII, 23: «Aquilo que procurais sem o conhecer, a religião vo-lo anuncia.» 
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destruiria a natureza. Não temos o verdadeiro ou o bem senão em parte, e misturado com o 

mal e com o falso. […] 

 
[§ 707. […] 
   Pyrrhonisme. 
   Chaque chose est ici vraie en partie, fausse en partie. La vérité essentielle n'est point ainsi, elle est toute pure 
et toute vraie. Ce mélange la détruit et l'anéantit. Rien n'est purement vrai et ainsi rien n'est vray en l'entendant 
du pur vrai. On dira qu'il est vrai que l'homicide est mauvais : oui, car nous connaissons bien le mal et le faux. 
Mais que dira-t-on qui soit bon? La chasteté? Je dis que non, car le monde finirait. Le mariage? Non, la 
continence vaut mieux. De ne point tuer? Non, car les désordres seraient horribles, et les méchants tueraient 
tous les bons. De tuer? Non, car cela détruit la nature. Nous n'avons ni vrai, ni bien que en partie, et mêlé de 
mai et de faux. 
[…] 
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L’expérience ascétique du désert  

et  

L’expression médiévale de la vanité du monde 

 

Introduction 

 

 En janvier 1674, lors d’une visite à Robert Arnauld d’Andilly, Madame de Sévigné 

décrivait, dans une lettre dirigée à sa fille, le lieu où se trouvait l’abbaye de Port-Royal-des-

Champs et celui où ce “courtisan anachorète” s’avait retiré depuis quelque temps, de la façon 

suivante: 

 
Ce Port-Royal est une Thébaïde. C'est le paradis; c'est un désert où toute la dévotion du christianisme 

s'est rangée; c'est une sainteté répandue dans tout ce pays à une lieue à la ronde. Il y a cinq ou six 

solitaires qu'on ne connaît point, qui vivent comme les pénitents de saint Jean Climaque. Les 

religieuses sont des anges sur terre. Mlle de Vertus y achève sa vie avec une résignation extrême et des 

douleurs inconcevables: elle ne sera pas en vie dans un mois. Tout ce qui les sert, jusqu'aux charretiers, 

aux bergers, aux ouvriers, tout est saint, tout est modeste. Je vous avoue que j'ai été ravie de voir cette 

divine solitude, dont j’avais tant ouï parler; c'est un vallon affreux, tout propre à faire son salut. 

(Madame de Sévigné, Lettre à Mme. De Grignan du 26 janvier 16741) 

 

 Je débute cette présentation avec une citation du XVIIe siècle, non pas par imprudence 

anachronique, mais pour situer le regard de cette rapide visite au moyen âge, car elle est 

tributaire de l’investigation que je suis en train de développer, dans la préparation d’une thèse 

de doctorat sur le statut et les limites de la représentation au XVIIe siècle, plus 

spécifiquement, à partir des tableaux et des discours sur la vanité. Et cette remarque 

préliminaire est importante pour mettre au point une focalisation des images que je prendrai, 

mais aussi pour délimiter la portée de mes conclusions. 

 Le milieu janséniste a été particulièrement fertile, et par son discours et par les 

attitudes de ses partisans, tant dans la condamnation de la vie mondaine, comme dans les 

appels répétés à la conversion du regard envers Dieu, à une vie menée selon la morale sévère 

et austère, parfois même jusqu’à l’ascétisme, abandonnant toutes les vanités du siècle. Ce 

                                                
1 In SÉVIGNÉ, Madame de, Correspondance, édition de Roger Duchêne, Bibliothèque de La Pléiade, Paris: 
Gallimard, 1972, t. I, p. 681. 
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n’est donc pas sans une certaine ironie que la voix badinante d’une “mondaine” et ses 

impressions sur ce lieu, lequel les jansénistes mêmes nommaient “désert”, nous introduisent 

dans ce parcours par quelques sources d’inspiration directe ou indirecte de ces messieurs 

“solitaires” de Port-Royal. Robert Arnauld d’Andilly, autrefois aussi un mondain, avait déjà 

converti depuis longtemps son attention, en particulier, par ses fameuses traductions de Saint 

Augustin, de Jean Climaque, des Vies des Pères du Désert et de Saint Eucher, à ce mode de 

vie ascétique qu’il finirait par imiter dans cette solitude de la vallée de Chevreuse. C’est alors 

pour trouver cette inspiration, mais surtout pour chercher à comprendre dans quelle mesure 

cette expérience ascétique du “désert” est liée à une expression de la vanité du monde, que 

j’ai décidé d’entreprendre ce “détour” à travers cette longue mais non moins fascinante 

période à laquelle nous accordons d’appeler moyen âge, malgré l’extraordinaire multiplicité 

de voix qui la traverse. Et parce que nous nous trouvons ici dans un congrès subordonné au 

thème du Monde Naturel, voici l’occasion qui se présente pour réfléchir la correspondance 

d’une cosmologie, c’est-à-dire, d’une représentation du monde, avec cette spiritualité 

chrétienne vécu dans cet espace naturel – le désert – fût-il réel ou figuré. 

 Je vous propose, alors, de faire ce chemin, en nous servant de deux textes jumelés, 

presque inséparables, écrits au Ve siècle par Eucher de Lyon, l’Éloge du Désert et 

l’Exhortation au Mépris du Monde dont celui-ci a effectivement été traduit du latin en 

français par Arnauld d’Andilly, textes que nous utiliserons comme des guides. Ceci veut dire 

que cette paire de textes nous permettra de parcourir les principaux topiques de cette 

présentation – désert, ascèse, fuite du monde, contemptus mundi, l’inconstance et le caractère 

transitoire du monde, vanitas mundi – en nous offrant, par sa situation géographique et 

historique – à l’orée de la méditerranée (Lérins), lieu d’échanges entre une tradition ascétique 

venue d’orient, par le biais de Saint Jérôme et de Cassien, et le mouvement  monastique 

d’occident, qui se développait en Gaule et dans la voisine Italie; et à l’aube du moyen âge (Ve 

siècle), moment auquel la patristique latine (Jérôme, Ambroise et, évidemment, Augustin) 

fondait les façons de penser pour le millénaire à venir, traduisant les problèmes hérités de 

l’antiquité qui s’achevait à peine – en nous offrant, ces textes, était-je en train de dire, la 

possibilité d’interpréter cet héritage et de voir les manifestations postérieures de cette doctrine 

pessimiste qu’arriverait, encore que modernisée, et parfois même, sécularisée, jusqu’au XVIIe 

siècle. 
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I - L’Éloge du Désert 

 

a) Temple de Dieu et domaine des démons 

 

 Ce sont deux textes sous le format épistolaire. Le premier est une lettre, De Laude 

Eremi, destinée à Hilaire de Lérins, un moine qui arrivait d’Arles, où il avait accompagné 

Honorat, son parent, à l’occasion de son épiscopat. Peut de temps après, l’amor eremi le 

ramenait à cette solitude du monastère de Lérins, qu’il avait connu par la main de ce même 

Honorat d’Arles. Ce retour était le prétexte de cette lettre qui fait, sur un ton poétique, l’éloge 

de la vie anachorétique, de celui qui choisit de s’éloigner du monde et des hommes, pour se 

dédier totalement à la recherche et contemplation de Dieu. Peut importe, à vrai dire, si la vie 

monastique à Lérins était plutôt cénobitique ou, peut-être, à peine semi-anachorétique, ou si 

cette île n’était en rien pareille à ces grandes étendues de sable qui nous viennent à l’esprit 

lorsque nous parlons de désert. En faite, je parlerai plus loin de cette adaptabilité 

métaphorique du désert en des contextes climatiques divers. Le désert est sûrement un lieu, 

mais plutôt dans une dimension spirituelle et sacrée, celui où Dieu habite. Dans la définition 

d’Eucher de Lyon, «le désert est le temple incirconscrit de notre Dieu»2. C’est donc dans ce 

lieu silencieux qui invite au recueillement, qu’on peut sentir sa réelle présence, car il «habite 

le silence»3, mais aussi celui-là où il se manifeste à son peuple de croyants, guidés par 

Moïse4. Eucher dresse alors un catalogue d’épisodes bibliques, d’abord de l’Ancien 

Testament et après du Nouveau, qui témoignent la sainteté de cet espace naturellement 

inhospitalier, aride et stérile, mais spirituellement habité et fécond. 

 Les déserts abondent, d’ailleurs, dans les pages de l’Écriture Sainte, correspondant à 

différents mots, mais le plus souvent, à ce terme hébraïque midbâr, traduit dans la Vulgate 

parfois par desertum, d’autres par solitudo, mais aussi par eremus, la version latine du mot 

grec έρηµος, celui qui le traduit toujours dans la Septuaginta. Midbâr désigne normalement 

une région non cultivée, ce qui ne veut pas dire nécessaire et absolument stérile - comme il 

                                                
2 J’utilise une traduction de Christophe Carraud paru dans la revue Conférence nº9 (1999) et l’édition Migne de 
Sancti Eucherii Lugdunensis Episcopi De Laude Eremi ad Hilarium Lerinensem Presbyterum Epistola Seu 
Libellus, in MIGNE, Patrologia Latina Vol. L: Col 701C- 712C. «Eremum ergo recte incircumscriptum Dei 
nostri templum» (702D). Il faut dire aussi, que la lecture des analyses d’Adalbert de Vogüé sur les deux textes 
d’Eucher de Lyon a été très profiteuse, en particulier les chapitres III et IV de VOGÜÉ, Adalbert de, Histoire 
littéraire du mouvement monastique dans l'Antiquité. Première partie, Le monachisme latin. [7], L'essor de la 
littérature lérinienne et les écrits contemporains (410-500), Patrimoines. Christianisme, Paris: Éditions du Cerf, 
2003, pp. 79-131. 
3 ...quem certum est habitare in silentio, id. Cf. aussi 1 R. 19:12, l’épisode où Élie écoute un silence divin. 
4 Cf. Ex. 19:16-19. 
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s’agit de celle où Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro (Ex. 3:1), avant de 

voir le buisson ardent -, pourtant dont la relative stérilité s’oppose à l’évidente fertilité des 

plaines bien arrosées, des terrains cultivés, des jardins et des bois5. L’expressivité de ce 

contraste fournit plusieurs métaphores de transformation et rédemption dans le désert, si 

chères à la rhétorique du monachisme et permet à Eucher de jouer avec cette imminente 

réversibilité entre désert et paradis, en plus, dans le cadre d’un dualisme anthropologique qui 

sépare âme et corps. Dans le § 39 de l’Éloge, il dit: « Le sol du désert ne reste pas sans fruits; 

rien de stérile.», et plus loin, «On voit pousser sur les pierres cette récolte qui redonne vie aux 

ossements. Ici se donne le pain vivant qui descend du ciel; sur ces rochers, les sources 

rafraîchissantes, les eaux vives qui étanchent la soif et jaillissent pour le salut; un désert 

inculte qui est la prairie de l’homme intérieur, qui est sa réjouissance; une merveilleuse 

douceur; et le désert du corps comme le paradis de l’âme.»6  

 Pourtant, l’ambivalence du désert ne s’épuise pas encore, car si le désert a été le lieu 

de la révélation et de la communion avec Dieu, comme le montrent plusieurs passages 

bibliques, il a été aussi souvent lieu de probation, tentation et lutte contre les démons et contre 

la mort. Et, c’est bien là que commence l’aventure ascétique. 

 Se servant, maintenant, du Nouveau Testament, Saint Eucher récupère l’opposition 

désert/paradis pour parler cette fois de la façon dont Jésus – le second Adam - a vaincu, au 

désert, les tentations du démon, celui même qui avait autrefois remporté cette bataille au 

paradis contre le premier Adam, provocant son expulsion du jardin conçu pour lui. À 

l’exemple de Jésus, le moine va, alors, au désert pour y vaincre et expulser le démon, afin de 

pouvoir, après cette victoire, retrouver Dieu dans sa demeure. Le futur évêque de Lyon 

évoque, encore, quelques déserts historiques et ses habitants, figures exemplaires du 

monachisme de l’Égypte jusqu’en Gaule. Retrouvons, alors, ces ascètes, non pas pour en faire 

l’histoire, mais pour trouver les principaux éléments de ses expériences.  

 

 

 

                                                
5 Sur le sujet des déserts dans la bible, cf. “The Desert Domain – Wanderings in Sinaï and the Negev”, in 
HILLEL, Daniel, The Natural History of the Bible: An Environmental Exploration of the Hebrew Scriptures, 
New York - Chichester, West Sussex: Columbia University Press, 2006, pp. 118-139. 
6 L’Éloge du Désert, §39: «Non est infructuosum (ut creditur), non est illud sterile eremi solum, nec infecunda 
arentis saxa deserti. [...]Uberi illic messem proventu colonus metet: producitur in his saxis seges illa, per quam 
etiam ossa pinguescunt. Invenitur etiam illic panis vivus, qui de coelo descendit. Erumpunt in illis rupibus fontes 
irrigui, et aquae vivae, quae non satiandis solum, verum etiam possunt sufficere salvandis. Hic interioris 
hominis pratum et voluptas, hic incultum desertum illic mira amoenitate iocundum est, eademque corporis est 
eremus, animae paradisus.» Op. cit. 710B. 
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b) L’expérience du désert 

 

 Les ascètes étaient, comme son étymologie grecque l’indique, des athlètes, des 

athlètes du Christ, qui se dirigeaient témérairement vers le désert, lieu des démons et de la 

mort, afin d’y pouvoir les combattre jusqu’à ce qu’ils puissent y trouver l’ησυχία, c’est-à-dire, 

la solitude et la tranquillité qui permettrait le dialogue ininterrompu avec Dieu. Selon une 

tradition égyptienne héritée par les premiers anachorètes, généralement des paysans venus des 

marges du Nil, le désert, c’était la “terre rouge”, qui, au contraire de celle qui était irrigué par 

l’inondation du fleuve – la “terre noire”-, était stérile et en friche, c’était le domaine de ce 

Dieu hostile et maléfique qu’ils appelaient Seth7. Étant une région stérile et déserte, c’était le 

lieu de la mort, là où plusieurs tombeaux, encore à proximité des villes, avaient servis de 

demeure pour certains pionniers anachorètes (par exemple, Antoine, selon la fameuse Vie 

d’Athanase), mais aussi l’habitat de nombreux animaux sauvages et dangereux – serpents, 

scorpions, hyènes, chacals – comme de tous ces bandits qui attaquaient souvent les moines 

sans défense. Cet héritage païen étant transformé avec le christianisme, ces variés dangers 

deviennent des démons pour les moines chrétiens. Pourtant, les plus dangereux, ses 

authentiques ennemis, ses vraies tentations, avaient plutôt une densité psychologique, comme 

là si bien compris Évagre du Pont, qui les appela λογισµοί8, ce mot grec qui veut dire 

“pensées”, mais qui la plupart du temps avait le sens péjoratif de “mauvaises pensées”, 

interchangeable avec “démons”9. Le philosophe du désert a fait une étude profonde des 

logismoi, pas seulement dans le Traité Pratique (Praktikós) – un manuel de la spiritualité 

anachorétique – mais aussi dans d’autres textes ascétiques comme l’Antirrhétique, Sur les 

diverses mauvaises pensées, ou encore, Sur les huit esprits de malice, où il systématise la 

définition des différents types de “démons”, leur ordre et successif engendrement10, les façons 

                                                
7 Je suis ici les leçons d’Antoine Guillaumont, référence incontournable pour tous ceux qui veuillent comprendre 
les sources du monachisme chrétien ; et je me réfère à cet article “La conception du désert chez les moines 
d’Égypte” in GUILLAUMONT, Antoine, Aux sources du monachisme chrétien – pour une phénoménologie du 
monachisme, Spiritualité orientale nº 30, Bégrolles-en-Mauge: Abbaye de Bellefontaine, 1979, pp. 69-87.  
8 Évagre n’est pas le premier à faire appel à cette désignation. Déjà Saint Athanase dans le fameux Vita Antonii 
avait utilisé le mot pour désigner les “démons”, les tentations d’Antoine au désert. 
9 Évidemment, il n’y a aucune référence à Évagre dans le texte d’Eucher, ni dans plusieurs autres auteurs latins, 
car son nom avait été frappe par les accusations d’origénisme, cependant, sa doctrine avait rapidement arrivé au 
sud de la Gaule par la version latine de Jean Cassien, d’ailleurs un ami d’Eucher, qui a vécu au désert des Kellia 
(les Cellules), devenant très certainement un disciple d’Évagre, bien que son nom ne soit jamais énoncé dans ses 
écrits, pour les mêmes raisons. 
10 Ils étaient bien huit les “démons” qui attaquaient le moine: γαστριµαργ�α (gourmandise),  πορνε�α (luxure), 
φιλαργυρ�α (avarice), λ�πη (tristesse), �ργ� (colère), �κηδ�α (acédie), κενοδοξ�α (vaine gloire), 
�περηφαν�α (orgueil). Cette théorie des huit logismoi serait traduite, avec quelques moindres modifications, 
par Jean Cassien, dans ses Institutions Cénobitiques et dans ses fameuses Conférences, devenant les huit 
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de les combattre, connaissant leurs ruses et cherchant les armes les plus adéquates (les vertus, 

évidemment), dans cette intense psychomachie quotidienne entre les moines et ses tentations. 

Le but de ce combat c’était d’atteindre l’απαθεία ou impassibilité, état qui, dans la théorie 

évagrienne, permettait le passage de la praktikè à la gnostikè, degré contemplatif par 

excellence dans l’ascèse du moine. Malgré la dimension psychologique de ces “logismoi”, il 

est clair que les luttes des athlètes du Christ impliquaient aussi le corps. On a parlé à ce 

propos de la notion, d’origine stoïque, l’enkrateia, c’est-à-dire, la maîtrise du corps, et de ses 

désires, introduite par Clément d’Alexandrie (une des sources d’Évagre), degré préalable de 

cette ascèse du moine, avant d’atteindre l’apatheia, une autre notion stoïque déjà mentionnée, 

et qui désignait plutôt l’absence totale de passions11. Cette échelle ascendante en direction au 

ciel et à une vie de type angélique avait évidemment une inspiration philosophique inscrite 

dans la tradition héllénique, même si elle était, maintenant, adaptée à l’univers chrétien12. Si 

je mentionne cette inspiration païenne de la doctrine ascétique en général, c’est qu’elle aurait 

des conséquences profondes dans les visions anthropologique et cosmologique du moyen âge, 

comme nous le verrons plus loin. 

 Retournons à Saint Eucher, celui pour qui la vie dans le désert n’est pas suffisante si 

elle n’est pas accompagnée de l’exercice des vertus et de la continentia, qui était pour lui un 

autre type de désert, le “désert du cœur”13, car c’est bien par les renoncements, l’humilité et 

les oraisons intérieures que le moine procure la sainteté et qu’étant un habitant du “temple de 

Dieu” il devient lui-même demeure divine. Avec cet élan mystique, Eucher se transporte vers 

la fin de son Éloge du Désert, en faisant, non sans quelque poésie, l’apologie de ce paradis 

terrestre qui était ce désert insulaire de Lérins: «L’eau y abonde, les herbes, les fleurs, et les 

spectacles et les parfums délicieux: un paradis pour ceux qui la possèdent»14(§42) – cette 

solitude de Lérins, bien entendu, qui transforme la stérilité propre du désert dans la fertilité de 

                                                                                                                                                   
principaux vices et ils auraient une longue tradition en tout l’occident latin, surtout avec sa transformation, 
effectuée par Grégoire, le Grand, quand ils deviennent les sept péchés capitaux. 
11 L’utilisation dans ce domaine par Évagre de cette notion stoïque avait été fortement critiquée par Saint 
Jérôme, qui croyait être une hérésie pouvoir penser que la libération terrestre de toutes les passions était possible 
par la simple volonté humaine. Par prudence, Saint Basile, Grégoire de Naziance et Origène même réservaient le 
caractère d’impassibilité à Dieu, à coté de son incorruptibilité et de son immortalité. 
12 L’ordre même et l’engendrement successif des logismoi ou des vices, influencés par l’idée de la tripartition de 
l’âme (partie concupiscente, irascible et rationnelle) était d’un coté influencée par Platon et d’autre par les 
Stoïques. Et, bien sûr, une certaine tendance gnostique est évidente dans les écrits d’Évagre. 
13 «Sed virtutibus et continentia: continentia, inquam, quae velut alia quaedam est cordis eremus.» Op. cit., 
708B-708C. En plus, Eucher évoquent ici à nouveau les modèles bibliques pour montrer les vertus des jeûnes et 
de l’abstinence pratiquée au désert. 
14 «Aquis scatens, herbis virens, floribus renitens, visibus odoribusque jucunda, paradisum possidentibus se 
exhibet quem possidebunt.» Id, 711A. 
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ces esprits saints qui l’habitent, ses moines. Madame de Sévigné était bien une mondaine, 

mais elle a tout vu, elle a tout compris! 

 

c) Désert comme lieu métaphorique 

 

Malgré l’évidente transfiguration du lieu par son sens fortement spirituel, la réalité de 

l’île de Saint Honorat, même au Ve siècle, quand elle était appelée Lérins, serait bien 

différente des déserts d’Égypte, de Palestine ou de Syrie. On assiste, dans cette transposition 

de l’idéologie monastique orientale vers l’occident médiéval latin, à une métaphorisation de 

l’espace désertique, fondamentale pour son adaptation efficace dans une réalité géographique 

et climatique complètement différente. Il faut noter, cependant, que déjà, depuis les plus 

anciens déserts bibliques, il y a eu une dimension symbolique et métaphorique du “désert”, 

tout d’abord, en étant ce lieu mystique et sacré de la communication entre les hommes et 

Dieu. Même dans l’”épopée du désert” des moines chrétiens en Égypte, en Palestine et en 

Syrie, où les déserts sont très réels, l’expérience ascétique du désert doit être relativisée et 

démystifiée dans le fait que la majeure partie de ces anachorètes ou cénobites s’installait à la 

proximité des oasis, ou, au moins, dans des locaux avec un minimum de conditions de 

subsistance. Car l’appel du désert n’était pas une invitation au suicide réel, même si les 

conditions extrêmes, toujours volontaires, de certaines formes d’ascétisme, ont exposé la 

précarité et la fragilité des corps à ses limites existentielles. En effet, le noyau central de la 

notion de désert est plus attaché à l‘option pour une vie de renoncement, d’exile, 

d’”étrangement du monde” qu’avec une réalité géologique aréneuse ou un paysage aride et 

découvert.  

Dans les premiers siècles du Moyen Âge, les déserts-insulaires ce sont multipliés du 

sud de la Gaule et de la côte de l’Italie jusqu’au nord des Îles Britanniques et à l’Irlande. Le 

choix a certainement paru évident, étant donné que dans ce concept même d’île il y a cette 

détermination de l’isolement, de séparation, plus expressive encore par le fait qu’une île est 

entourée d’eau de tous cotés. On sait le rapport symbolique, déjà présent dans les traditions 

sémitiques, entre l’eau, l’océan, et le chaos, le mal. Cette symbologie sera encore très présente 

dans les métaphores de l’inconstance du monde et des tempêtes du siècle, comme on le verra 

plus loin. À noter, donc, un contraste que ce désert insulaire de Lérins offre déjà par la 

sécurité et la tranquillité qu’il procure contre les agitations mondaines15. Contrastant, aussi, et 

                                                
15 La solitude de Lérins «prend dans ses bras les naufragés d’un monde d’orages, accueille doucement sous son 
ombre les hommes que le siècle à brûlés» (op. cit. §42).  
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peut-être même paradoxal, si l’important fût-ce sa réalité écosystémique, a été un autre type 

de désert, beaucoup plus abondant et caractéristique du Moyen Âge européen, désigné 

“désert-forêt” par l’historien Jacques Le Goff16. La désertique aridité n’est certainement plus 

un caractère qui supporte la métaphore, mais la forêt n’est pas moins cet espace inculte et 

inhabité, dont l’inhospitalité caractérisait les déserts dans la bible. Aussi habité par des 

animaux sauvages et des bandits, comme autrefois les déserts d’Égypte, la forêt était encore le 

lieu de tous les dangers et de tous les démons, donc, un espace de probation. Les montagnes 

hautes et inaccessibles comme les vallées froides et humides ont été autant d’autres “déserts” 

choisis pour les ermitages et les monastères, tout au long du Moyen Âge. Mais dans tous ces 

avatars du désert nous rencontrons quelque chose de commun et de fondamentale pour sa 

définition, son opposition au mundus. Ce qui nous amène au deuxième texte d’Eucher de 

Lyon: Exhortatione de Contemptu Mundi et Saecularis Philosophiae. 

 

                                                
16 Cf. LE GOFF, Jacques, “O deserto-floresta no ocidente medieval” in O Maravilhoso e o Quotidiano no 
Ocidente Medieval, trad. A. J. Pinto Ribeiro, Lisboa: Edições 70, 1989, pp. 37-55. 
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II – Contemptus et vanitas mundi 

 

a) L’exhortation au mépris du monde 

 

Comme je l’ai dit déjà, c’est encore une lettre, cette fois, dirigée à Valérien, un parent 

d’Eucher, qui, apparemment, s’adonnait intensément aux études philosophiques. Le futur 

évêque de Lyon exhorte son parent de l’aristocratie galo-romaine à abandonner ces intérêts 

profanes et se dédier au affaires divines, à embrasser la vie monastique, la seule qui puisse, 

par ses renoncements et par la constante dévotion à Dieu, assurer le salut éternel. Si dans la 

première lettre, Eucher félicitait Hilaire pour son retour à la solitude de Lérins, ce qui lui 

offrait l’opportunité de chanter le désert comme lieu de toutes les théophanies et de tous les 

carêmes, le défi, c’était, maintenant, celui de convertir Valérien au désert, opposant ses 

qualités béatifiques aux néfastes turbulences séculières. «Je t’appelle, en effet, non aux 

dignités terrestres, mais aux célestes, non à celles du siècle, mais de tous les siècles: car la 

gloire assuré et inaltérable, c’est la gloire éternelle!»17 Cette opposition entre le terrestre et le 

céleste comme parallèle de celle qui oppose temps et éternité va être une constante dans toute 

la lettre, comme d’ailleurs dans les nombreux textes médiévaux qui répéteront ce thème du 

contemptus mundi et qui se serviront de l’argument de la fugacité et de l’inconstance des 

choses terrestres face à la pérénnité et immutabilité du ciel. 

Eucher se sert, aussi, de cette asymétrie qui existe entre le Créateur et la créature pour 

montrer à Valérien que «le premier devoir de l’homme crée» c’est de «connaître son propre 

auteur et, l’ayant connu, de lui rendre ce qui lui est dû, c’est-à-dire d’employer la vie, ce don 

divin, au service et au culte de Dieu», mais «quiconque remplit ses devoirs envers Dieu, 

remplit nécessairement ses devoirs envers l’âme»18. Saint Eucher annule d’une certaine 

manière la distance asymétrique entre le Créateur et sa créature, en identifiant les intérêts de 

l’âme avec ceux de Dieu et en expliquant, plus loin, que l’âme «est en nous l’image de 

Dieu»19. D’un côté, le moine lérinien prétend prouver le besoin d’une sollicitude totale et 

                                                
17 J’utilise la traduction du texte faite par L. Cristiani, Saint EUCHER DE LYON, Du Mépris du Monde, 
présentation et traduction Cristiani, Paris: Les Nouvelles Éditions Latines, 1950. La version latine, c’est celle de 
Migne: Sancti Eucherii Lugdunensis Episcopi Epistola Paraenetica ad Valerianum Cognatum De Contemptu 
Mundi et Saecularis Philosophiae, in MIGNE, Patrologia Latina Vol. L: Col 711-726D. «… ego tamen longe 
superioris in te honoris fastigia concupisco; teque non ad terrenarum, sed ad coelestium; nec ad saeculi, sed ad 
saeculorum dignitatem, voco.» (712D) 
18«Primum instituti atque in lucem editi hominis officium est, mi Valeriane charissime, proprium cognoscere 
auctorem, cognitumque suscipere: vitamque, id est, divinum donum, in divinum officium cultumque conferre.» 
(713A) Et, plus loin, «Ita quisquis Deo satisfecerit, animae necesse est jam consuluerit» (713B). 
19 «Haec in nobis imago Dei» (713D). 
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complète envers les devoirs chrétiens, méprisant tout le reste, d’autre côté, il montre que ce 

mode de vie, fait d’une dévotion totale, assume tout simplement la vocation naturelle de 

l’âme, c’est-à-dire, celle de s’unir à Dieu. Et ceci touche au sens profond de l’ambition du 

moine – monachos – et explique le besoin de son renoncement au monde, de sa xénitéia. 

Même si Eucher n’utilise pas expressément ces termes, ces notions sont fondamentales dans 

la tradition ascétique orientale qu’il a héritée par le biais de Cassien. Regardons-les de plus 

près, afin de comprendre le rapport étroit entre une fuite du monde – vers le désert ou vers le 

monastère – et l’essence du monachisme, soit-il anachorétique ou cénobitique. 

 

b) Monotropie et ξενιτεία 

 

 Le moine, traduction du grec µοναχός, est normalement définit comme le solitaire, 

celui qui vit seul. Apparemment, le terme grec serait la traduction de l’hébreu yahid et du 

syrien ihidaya qui, avant de désigner celui qui vit seul dans le désert, désignait celui qui vivait 

seul, parce que célibataire, sans femme, ou même, parfois, celui qui était vierge20. Le mot 

monotropos était souvent utilisé, avec un sens équivalent, au lieu de monachos, et voulait dire 

exactement, celui qui se conduit toujours de la même façon, celui qui a une conduite 

constante. Saint Paul (1ère Épître aux Corinthiens) ne condamne pas le mariage parce qu’il 

est un mal en soi, mais ne le conseille pas aux apôtres, pour qu’ils puissent se dédier 

complètement aux choses de Dieu, sans d’autres soucis21. Le monotropos est donc celui qui 

n’est pas partagé (δίψυχος)- entre les soucis profanes et les soucis du salut – mais, au 

contraire, celui qui n’a qu’un seul propos22. Le renoncement au monde permet, alors, une vie 

monadique, c’est-à-dire, une vie exclusivement vouée à un seul propos, celui de vivre dans 

l’unité, parce que celle-ci n’est possible que dans la solitude et dans la tranquillité de 

l’hésychia, comme le disent les moines orientaux. C’est ce qui justifie la xénitéia.  

                                                
20 Par exemple, dans la Genèse traduite par Simaque, l’Ébionite, Adam est dit monachos avant la création d’Eve. 
Je suis encore une fois, les données érudites d’Antoine Guillaumont, dans “Monachisme et éthique judéo-
chrétienne”, in op. cit. pp. 47-66.  
21 Nous savons bien, pourtant, que les contaminations dualistes du message paulinien ne se feraient pas attendre. 
Plus tard, les condamnations du mariage et de la sexualité, justifiant le célibat du moine, se ferait par d’autres 
motivations. 
22 Déjà dans le IVe siècle, Basile de Césarée, la principale autorité du monachisme oriental, se prononçait de la 
façon suivante à propos du renoncement du moine: «Le renoncement consiste à délier les liens de cette vie 
matérielle et éphémère, à se libérer des obligations humaines, libération qui nous rend plus dispos pour nous 
engager dans la voie qui mène vers Dieu.» Op. cit. p. 53.   
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Dans ce dernier terme repose l’idée de l’exil volontaire, l’idée de se rendre étranger, 

devenir étrange au monde, à celui qui autrefois nous avait entouré. Jean Climaque23 

définissait ainsi la xénitéia: «l’abandon sans retour de tout ce qui, dans notre patrie, nous 

empêche de poursuivre le but de la piété»24. La première figure biblique de la xénitéia a été 

Abraham, celui à qui Jahvé a dit: «Quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, et va vers 

le pays que je te montrerai» (Gen. 12:1). Aussi Saint Jerôme, suivant l’exemple abrahamique, 

avait quitté sa famille et sa patrie, comme d’ailleurs tant d’autres moines. La migration 

d’Abraham a même été interprété dans un sens plus spirituel par Cassien25, figurant le voyage 

ascétique de l’esprit, montant d’un monde sensible vers un monde intelligible. Quand nous 

abandonnons la maison parentale et l’oublions, et que nous devenons «mort avec le Christ 

pour les éléments de ce monde, nous contemplons, comme dit l’Apôtre, non plus ‘les choses 

qui se voient, mais celles qui ne se voient pas, car les choses visibles ne sont que pour un 

temps, mais les invisibles sont éternelles’»26. Cette tendance platonisante est évidente et elle 

sera présente dans plusieurs écrits sur le thème. L’abandon de la patrie – souvent accompagné 

de l’abandon des biens terrestres, dans une pratique appelée apotagê - servait alors le propos 

monotropique, comme il a été dit, celui de n’avoir plus d’autres soucis, le seul permettant 

d’arriver à un “état de tranquillité” (tranquilitas status, dans les mots de Cassien qui ont 

traduit l’hésychia évagrienne)27. La fuite du monde, le renoncement à tous ses éléments 

équivaut, d’une certaine façon, à un cosmicide, étant donné que c’est bien de la mort du 

monde pour le moine ce de quoi il s’agit, et ce meurtre du monde, c’est ce qui permet la 

solitude, le recueillement et l’unité du moine, surtout dans le cas de l’anachorète. Anéantir le 

cosmos, pour pouvoir vivre dans la pure contemplation de Dieu et habiter son silence. 

 

c) Vanitas vanitatum omnia vanitas 

 

 De retour à la lettre d’Eucher. Il s’occupe, désormais, de l’argumentation contre le 

monde, le présentant comme une séquence de peines et de soucis, de tourments pour le corps 

                                                
23 Moine du VIIe siècle qui à écrit une autre œuvre traduite par Arnauld d’Andilly, L’Échelle Sainte d’où est 
retiré l’extrait suivant. 
24 L’Échelle Sainte, 3, dans MIGNE, Patrologia Graeca, vol. LXXXVIII, Col. 664A, cité par GUILLAUMONT, 
A., dans “Le dépaysement comme forme d’ascèse”, in op. cit. p. 92. 
25 Inspiré à ce propos par Philon d’Alexandrie qui avait écrit De migratione Abrahami. 
26 Conlationes III, 6-7 et citation de 2 Cor. 4:18. 
27 C’était la seule justification acceptable de la xénitéia. Ceci pour éviter un mouvement migratoire constant, 
suivant d’autres prétextes, comme ce phénomène des gyrovagi (moines itinérants), très critiqué par les autorités 
ecclésiastiques, et qui ont finit par disparaître progressivement après l’établissement de la règle de Saint Benoît, 
qui promouvait la stabilitas. 
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et d’angoisses pour l’âme. «Qu’elle soit donc rompue, cette chaîne sans fin des affaires 

séculières et ce labeur unique de toute une vie parmi de multiples nécessités! Brisons les liens 

des vains soucis, dont les nœuds embrouillés et successifs nous tiennent d’une emprise qui 

semble toujours nouvelle!»28 Le champ sémantique de la vanitas se développe alors dans les 

pages de ce De contemptu mundi: Eucher dénonce les vaines joies, les plaisirs fugaces, les 

honneurs inconsistantes et les fallacieuses richesses. Déjà souvent répété dans les divers 

commentaires au livre de l’Ecclésiastes (Évagre, Saint Jérôme), ou dans la poésie classique, la 

topique n’était pas originelle ni nouvelle, mais l’expression donnée par Saint Eucher était 

élégante et efficace, comme le reconnaîtrait plus tard, au XVIe siècle, Érasme de Rotterdam, 

en éditant cette lettre, et la même argumentation serait, tant de fois, encore répété pendant tout 

le Moyen Âge, en particulier aux XIe et XIIe siècles, dans des opuscules, à caractère souvent 

poétique, comme par exemple: le Carmen de contemptu mundi de Hermann de Reichenau, 

l’Apologeticus de contemptu saeculi de Pierre Damien, le fameux poème satirique de Bernard 

de Morlaix, homonyme, De contemptu mundi, jusqu’au, plus explicite, De vanitate mundi et 

rerum transentium, de Hugues de Saint-Victor29. N’importe lequel de ces textes fonde son 

mépris du monde par rapport aux bénéfices célestes, opposant l’inconsistance des expériences 

terrestres et profanes face au caractère absolu et parfait de l’expérience religieuse de Dieu. 

L’argumentation est systématiquement répétée et atrocement méticuleuse, énumérant les 

divers aspects de la vanité du monde, selon la leçon veterotestamentaire de Qohélét 

(l’Ecclésiaste), ce livre qui, dans un rythme presque incantatoire, répète hevel (הבל), vapeur, 

buée, souffle léger, traduit dans la vulgate de Jérôme par vanitas, vaine apparence, fausseté, 

jactance, vanité.  

Ces épithètes sont jetées contre toutes les séductions de la civilisation humaine, dans 

une tonalité toute augustinienne, car, d’une certaine manière, c’est bien saint Augustin qui a 

inauguré cette doctrine, ombrageant la civitas hominis avec le voile misérable de la vanitas et 

faisant briller la civitas dei avec la lumière glorieuse de la veritas. «La vanité s’oppose à la 

vérité, comme l’éphémère au durable, le néant à l’être»30, parce que dans la pensée 

                                                
28 «Abrumpatur illa interminabilis saecularium negotiorum catena, in ille de necessitatibus multis unus per 
totam vitam labor. Disrumpamus inanium curarum vincula, quorum succedentibus sibi nexibus implicatis, in 
quibus semper occupatio nostra quasi incipit.» Op. cit. 715C-715D.  
29 La liste serait, d’ailleurs, presque interminable: De vanitate et miseriae mortalis de Saint Colomban, le De 
contemptu mundi sive de miseria conditione humanae de Innocent III, plusieurs sermons de Saint Augustin, un 
Rhytmus de contemptu mundi parfois attribué à Saint Bernard, une Conférence sur le mépris du monde, attribué 
aussi à Saint Bonaventure, les carmina de contemptu mundi d’un Pseudo-Anselm, probablement, Roger de 
Caen... 
30 Disaient L. CHEVALLIER et H. RONDET dans “L’idée de vanité dans l’œuvre de saint Augustin”, Revue des 
Études Augustiniennes, vol. III, nº3, (1957) pp. 221-234. 
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d’Augustin, la vanitas exprime l’orgueil puéril de la créature, qui se fait grandir, qui enfle sa 

poitrine avec du vent, sans s’en apercevoir qu’elle n’est que de l’argile insufflée par Dieu. 

C’est l’épisode de la chute adamique, dans la Genèse, qui explique cette condition des 

humains, car, en plus de n’être que des simples créatures, ils sont tous touchés par le péché 

originel, né de cet orgueil, superbia, qui engendre tous les autres péchés. Sous le soleil, tout 

est couvert par la vanitas, en résultat de l’action orgueilleuse d’Adam qui a condamné toute sa 

progéniture à vivre entre les ombres, soumise à la mutabilité des choses, à la souffrance 

quotidienne, au passage du temps, à la mort et à la corruption du tombeau. Ce fût la vanité de 

l’homme qui contamina, par reflet ou conséquence, la vanité des choses terrestres et celle-ci 

ne peut être surmontée que par la force de la foi et par l’imitation du Christ, en soi-même, la 

Lumière et la Vérité. Dans son sermon sur le psaume 38, l’évêque d’Hippone décrit 

l’ascension de l’âme qui, lentement, sous la lumière de Jésus-Christ, s’éloigne des choses 

éphémères et monte vers Dieu. L’évident néoplatonisme de saint Augustin s’associe à la 

tradition chrétienne d’une façon qui allait marquer pendant des siècles la doctrine ascétique.31 

Et il ne serait pas difficile de trouver non plus la contagion du manichéisme dans les écrits de 

saint Augustin, laissant ainsi deviner cette matrice gnostique et dualiste, qui se multiplierait 

tout au long de la doctrine naissante du Contemptus mundi, en maltraitant le corps et la 

matière. 

 

d) Le mépris du corps et de la nature 

 

Dès lors, le même Eucher, contemporain d’Augustin et sûrement un de ses lecteurs, se 

prononçait de la façon suivante: «La chair, en effet, inclinée vers les vices, nous ramène à la 

terre, comme à son origine. L’âme, au contraire, qui vient du Père des Lumières, comme il en 

est de la flamme qui monte toujours, est emportée vers le haut.»32 L’origine terreuse est, à 

nouveau, une référence adamique et le retour à cette origine dirige la chair dans le chemin de 

la corruption, que les vers contenus dans cette terre sarcophage achèveront. Les raisons 

                                                
31 Je cite à tire d’exemple des extraits de son sermon sur le psaume 143, celui qui dit dans son vs. 4 “Homo 
factus est similis vanitati”: «Quelle vanité? Le temps qui passe et s’écoule. Car le temps peut être appelé vanité 
en comparaison de la vérité qui demeure éternelle et impérissable... Tous les biens terrestres sont changeants, 
éphémères, comparés à cette vérité de laquelle il est dit: je suis celui qui suis (Ex. 3:14)» – cette vérité, je le 
rappelle, révélée dans le désert à Moïse, devant le buisson ardent – et plus loin: «Dans sa première condition, il 
[l’homme] était semblable à la vérité, mais il a péché, il a été justement châtié. Il est devenu semblable à la vanité 
[…] Que l’homme s’applique, dans ses jours d’ombre et de ténèbres, à faire des œuvres dignes de la lumière à 
laquelle il aspire, et s’il est dans l’ombre de la nuit, qu’il cherche la lumière du jour. Car ses jours de vanité... 
sont des jours d’affliction». Cf. id, p. 228.  
32 «Caro siquidem proclivis in vitia, ad terra nos, tamquam in originem suam, revocat (Gen. 8:21): haec vero 
veniens a patre luminum, sicut ferri ignibus mos est, in superiora nititur.» Op. cit. 713D. 
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principales de cette dépréciation de la chair sont sa bassesse matériel, sa corruptibilité, en 

somme, sa mortalité, qui humilie une âme avec une vocation angélique, sinon même divine. 

Le livre de la Sagesse, déjà d’inspiration hellénique, est, parfois, un support scripturaire à 

cette conception dualiste, lorsqu’il dit: «le corps corruptible appesantit l’âme et cette tente 

d’argile alourdit l’esprit aux mille pensées» (Sag. 9:15). Le concept paulinien de la chair et le 

sens de l’incarnation est, souvent, mis entre parenthèses dans cette rhétorique argumentative, 

au profit d’une conception essentiellement négative. Saint Pierre Damien, l’ermite de Fonte 

Avellana, au XIe siècle, dans une œuvre intitulée De fluxa mundi gloria et saeculi despectione 

- à propos d’un autre passage sapiential qui dit: «Moi aussi je suis mortelle comme tous les 

autres, descendant du premier être formé de boue. Pendant six mois, j’ai été coagulé dans le 

sang par la semence d’un homme et le plaisir, compagnon du sommeil» (Sag. 7:1-2) -, 

commentait ainsi: «Qui ne serait contraint de reconnaître qu’il n’est que pourriture, lorsqu’il 

considère la hideur à ce point obscène de son origine?»33. Et après lui, Lotario de’Conti di 

Segni, le futur pape Innocent III, s’exprimerait, déjà au XIIe siècle, dans De contemptu mundi 

sive de miseria conditione humanae, dans ce ton extrêmement macabre: «L'homme est conçu 

du sang par l'ardente putréfaction du désir, comme si de funestes vers se tenaient auprès de 

son corps. Vivant, il engendre des poux et des lombrics; mort, il génère des vers et des 

mouches. Vivant, il produit des excréments et du vomi; mort, il produit de la pourriture et de 

la puanteur. Vivant, il n'engraisse qu'un seul homme; mort, il engraisse de nombreux vers. [...] 

A quoi servent donc les richesses ? Les festins ? Les voluptés ? Ils ne nous affranchiront pas 

de la mort, ils ne nous préserveront pas du ver, ils ne nous soustrairont pas à la puanteur. 

Celui qui tantôt siégeait, glorieux, sur le trône, tantôt gît, méprisé, dans le tombeau.»34 et il 

continuait dans un excès d’images qui allait produire, à partir du XIVe siècle, mais surtout au 

XVe, toute une iconographie macabre, dès les Dits de 3 morts et des 3 vifs, les artes moriendi 

                                                
33 «Et quis continuo non compellatur sese nosse putredinem, dum tam obscoenam ortus sui considerat 
foetidatem?» in MIGNE, Patrologia Latina vol. CXLV, Opusculum 56, 9 col. 818D. Cité et traduit dans 
l’excellent étude sur Pierre Damien de BULTOT, Robert, La doctrine du mépris du monde, en Occident, de S. 
Ambroise à Innocent III, tome IV Le XIe siècle, vol. 1 – Pierre Damien, Christianisme et valeurs humaines, 
Louvain/Paris (VI): Éditions Nauwelaerts/ Béatrice-Nauwelaerts, 1963.  
34 «Conceptus  est enim homo  de sanguine  per ardorem  libidinis  putrefacto; cuius tandem cadaveri quasi 
funebres vermes  assistent. Vivus, gignit  pediculos  et lumbricos; mortuus, generabit vermes  et muscas. Vivus, 
producit  stercus  et vomitum; mortuus, producit  putredinem et fetorem. Vivus, hominem  unicum inpinguat; 
mortuus, vermes  plurimos inpinguabit. [...] Quid, ergo, prosunt divicie ? Quid epule? Quid delicie? Non 
liberabunt a morte, non defendent  a verme, non eripient a fetore. Qui modo sedebat  gloriosus  in  throno  modo 
iacet despectus in  tumulo...» (Liber tertius, caput primum “De putredine cadaverum”) in MIGNE, Patrologia 
Latina, vol. CCXVII, Col. 701-746C.  
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et les danses macabres, jusqu’à la poésie profane de François Villon ou de George 

Chastellain.35 

D’autre part, la condamnation du corps et de la chair impliquait un évident mépris de 

la sexualité, très logiquement dérivé du thème de la chute et du péché originel, responsable de 

la vanité objective des choses – doctrine augustinienne – mais aussi, certainement, lié à la 

condition célibataire du moine36. Comme nous l’avons vu, le caractère monotropique de la vie 

monastique et l’enkrateia de l’ascète obligeaient le moine à la continentia et à l’abstinentia, 

raison pour laquelle, la chasteté masculine et la virginité féminine étaient très appréciées. 

Parfois cette négation de la sexualité à produit des excès de la part des moralistes, comme 

l’abbé Odon de Cluny, au Xe siècle, qui se prononçait ainsi, à propos de l’illusion de la 

beauté féminine: «La beauté du corps est tout entière dans la peau; en effet, si les hommes 

voyaient ce qui est sous la peau, [...] la vue seule des femmes leur serait nauséabonde. Sa 

beauté consiste (seulement) en mucosité et sang, en humidité et fiel. Considérez ce qui se 

cache dans les narines, dans la gorge, dans le ventre: saleté partout. Et nous qui répugnons à 

toucher même du bout du doigt de la vomissure ou du fumier, comment donc pouvons-nous 

désirer serrer dans nos bras le sac d’excréments lui-même?»37 La luxure était, sûrement, l’une 

des cibles favorites des apologistes de la vie ascétique, où les moines ce font champions de 

leur chasteté et les moniales de leur virginité, laquelle pouvait même être rachetée par effet de 

leur conversion religieuse38.  

                                                
35 À noter, cependant, que dans cette vision macabre de la mort, typique des XIVe et XVe siècles, il y aurait un 
changement d’attitude face aux choses terrestres et à la mort. Si dans les écrits du Contemptus mundi il y avait 
un mépris sincère pour le profane, tributaire de cette conception chrétienne, fortement teinté par le dualisme 
platonique et gnostique, où, donc, la mort est, en effet, représentée comme une libération de l’esprit par rapport à 
sa prison corruptible, dans le bas Moyen Âge, la déploration de la caducité des biens terrestres et de l’éphémèrité 
des plaisirs, révèlent plutôt un attachement égoïste, mais honnête, avec les choses en elles-mêmes, ce que 
Philippe Ariès a appelé de sentiment d’avaritia. Cf. ARIÈS, Ph., L’homme devant la mort – 1 Le Temps des 
Gisants, Col. Points-Histoire, Paris: Éditions du Seuil, 1977, pp. 129 e ss; mais aussi, HUIZINGA, J., “La 
imagen de la muerte” in HUIZINGA, J., El otoño de la Edad Media, Estudios sobre las formas de la vida y del 
espiritu durante los siglos XIV y XV en Francia y en los Países Bajos, trad. ?, Madrid: Revista de Occidente, 
1945, cap. XI, pp. 195-213. 
36 Ceci n’avait été toujours le cas, car les premiers patriarches étaient mariés et le célibat n’a pas été obligatoire 
pendant plusieurs siècles. Eucher, lui-même, était marié à Galla, depuis 403, et eut de ce mariage deux fils. Ils 
ont, pourtant, décidé de renoncer au monde et de vouer sa vie à Jésus, laissant ses fils à la charge des moines de 
Lérins, pour vivre comme frère et sœur dans la foi et dans le Christ. 
37 «Nam corporea pulchritudo in pelle solummodo constat. Nam si viderent homines hoc quod subtus pellem est 
(...), mulieres videre nausearent. Iste decor in flegmate, et sanguine, et humore, ac felle, constitit. Si quis enim 
considerat quae intra nares, et quae intra fauces et quae intra ventrem lateant, sordes utique reperiet. Et si nec 
extremis digitis flegma vel stercus tangere patimur, quomodo ipsum stercoris saccum amplecti desideramus?» 
Collationum libri tres, in MIGNE, Patrologia Latina, Vol. CXXXIII, Col. 556B-556C. Cf. aussi, Ph. Ariès, op. 
cit. p. 113. 
38 Dans le De divina omnipotentia, Pierre Damien exalte ainsi le pouvoir du Christ rédempteur: «Pour l’épouse 
charnelle, les étreintes de l’époux représentent la corruption de sa chair; le pacte d’amour se réalise aux dépens 
de sa chasteté; le plus souvent, elle se rend vierge à la chambre nuptiale, mais elle en revient endommagée. Par 
contre, celle à qui le céleste Époux s’est attaché, il la lave aussitôt des souillures de sa turpitude et la ramène à la 



 cxxii 

On peut voir ici, plus qu’une représentation très négative des réalités corporelles et des 

phénomènes naturelles, une conception de la nature qui lui retire toute dignité per se et toute 

son autonomie profane, dans la mesure où, quelque valeur qu’elle puisse avoir est toujours 

dans l’étroite dépendance de son rapport avec son Créateur. La valeur de la créature se 

résume, d’ailleurs, à sa qualité d’être créé par un Être suprême: si les créatures son belles, 

c’est parce qu’elles reflètent la beauté divine; et le même se passe pour les autres attributs 

divins. La signification de la vanitas, dans cette cosmologie qui est sous-jacente aux discours 

du Contemptus mundi, c’est, en effet, l’absolue inanité de la créature sans Dieu. Ce qui fait 

que le choix du moine relève d’une alternative extrême: choisir le monde, en méprisant Dieu, 

pour se voir, finalement, condamné à son propre anéantissement, car vivre dans la turbulence 

néfaste et caduque du monde, c’est accepter une existence vaine et absurde; par contre, choisir 

Dieu, en méprisant le siècle, pour jouir des joies éternelles et vraies d’une existence 

contemplative, c’est bien mourir au monde, renoncer à tout ce qu’on possède, surtout à soi-

même, s’anéantir dans le but de s’unir mystiquement avec Dieu.  

 

e) Mundus et sæculum 

 

 Il est important de vérifier le sens exacte et la portée des substantifs mundus et 

sæculum, pour pouvoir comprendre les conséquences philosophiques de cette doctrine du 

mépris du monde dans une cosmologie médiévale. Dans une acception immédiate, mundus ne 

correspond pas exactement, ni dans le texte de saint Eucher ni dans le grand nombre des 

Contempti mundi, au κόσµος du grec païen, à l’ordre de l’univers, car sa détermination est 

négative, elle surgît de son opposition au domaine de Dieu, soit-il le désert – dans le sens 

idéal et mystique de la Bible, et qui s’est accru avec la patristique – ou, avec le 

développement du cénobitisme, surtout dans l’occident médiéval, le cloître, le monastère. Le 

cosmos néotestamentaire, nommément, selon l’usage faite par Jean, supporte ce sens du 

monde qui s’oppose à Dieu – «N’aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Si 

quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est pas en lui.» (I Jean 2:15) -, mais il fait plus, 

car il lui donne un sens moral, avec une charge péjorative, qui l’associe à la concupiscence. 

Eucher cite, exactement, cette première épître de Jean, dans ce sens: «Car tout ce qui est dans 

                                                                                                                                                   
fleur odorante de la chasteté; d’une prostituée il refait une vierge.» Cf. R. Bultot, op. cit. pp. 104-106. «Carnali 
siquidem sponsae complexus viri corruptio carnis; foedus amoris, dispendium castitatis; virginem se plerumque 
thalamis nuptialibus tradit, sed violata recedit. Et contra, cui caelestis sponsus adhaeserit, protinus omnes 
abluit maculas, turpitudinis et ad florem revocat redholentissimae castitatis; de prostibulo virginem, de 
corruptione reddit integritatem.» Petri Damiani opusculus XXXVI, 4, in MIGNE, PL, vol. CXLV, col. 600D. 
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le monde, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, et l’orgueil de la vie, ne 

vient point du Père, mais du monde.» (I Jean 2:16). Similairement, le mot saeculum ne 

correspond pas au sens profane et neutre de αιών, comme dimension temporelle de l’univers, 

ni simplement à l’intervalle chronologique d’une certaine période historique. Il peut très bien 

désigner la condition présente et temporelle de l’humanité ou de la société des hommes, mais 

trop souvent pour dire cette civilité qui s’oppose à la vie selon le temps de Dieu, celui qui est 

régit par le rythme des “heures” monastiques de l’Office Divin39. Il se réfère, alors, surtout 

aux affaires de la civitas hominis, à ses mœurs et intérêts. À cet égard, il prend cette 

connotation négative qui l’associe, sinon même, devient interchangeable, avec celle de 

mundus, au sens moral. Vivre dans le siècle, c’est vivre plongé dans un lac de concupiscence; 

donc, sortir du siècle, c’est se convertir, abandonner une vie de péché et de promiscuité entre 

les choses profanes, pour diriger le regard contemplatif vers le haut, illuminé par la lumière 

divine et rédemptrice. En plus, la vie au siècle et le temps du monde sont courts et 

s’approchent de leur fin. Pas seulement à un niveau individuel, parce que chaque vie humaine 

est marqué par ce signe de la mort et de la corruption, comme nous l’avons vu, mais aussi 

pour beaucoup, dont saint Eucher, à un niveau global, eschatologique, car le monde est vieux 

et tend vers sa fin: «Le dernier âge du monde est tout rempli de maux, comme la vieillesse de 

maladies. On a vu et on voit encore, en ce monde blanchi, la famine, la peste, la dévastation, 

les guerres, les terreurs. Telles sont les langueurs des dernières années! C’est pourquoi 

apparaissent souvent ces signes du ciel: tremblements de terre, perturbations de l’atmosphère, 

enfantements monstrueux chez les animaux. [...] Il approche, le jour, non plus seulement le 

nôtre, mais celui de la fin du monde!»40. On peut voir, ici, dans cet extrait du De contemptu 

mundi d’Eucher, un élargissement du sens des termes mundus et sæculum, en récupérant leur 

dimension cosmique ou physique. En effet, ces notions obtiennent ici, mais aussi, parfois et à 

certains moments, dans d’autres opuscules consacrés au Contemptus mundi, une connotation 

plus médiate et plus large, qui englobe la nature en sa totalité. En conséquence, ce mépris qui, 

au début, était tout dirigé à la société des hommes finit par toucher, désormais, toutes les 

activités et phénomènes terrestres, même les naturels, qui sont, eux aussi, couverts par le voile 

de la vanité.  

                                                
39 Déjà Cassien, dans les Institutions Cénobitiques, consacre le livre III à la régulation de l’emploi du temps voué 
à l’oraison et à la récitation des psaumes. Mais c’est à vrai dire avec Benoît de Nursie que cet Office Divin se 
généralise, dans la fameuse Règle monastique. 
40 «Postrema mundi aetas referta est malis tamquam morbis senectus. Visa sunt, videnturque jamdudum ista 
cano saeculo, fames, pestilentia, vastitas, bella terrores. Hi sunt ultimis jam languores sui. Hinc saepe illa coeli 
cernuntur signa, motusque terrarum, permutatae temporum vices, monstrosae animantium fecunditates […] 
Urget nos dies ille, jam non noster tantum, sed et saeculi.» (722C-D) 
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 Cette conclusion peut paraître, par ailleurs, choquante, surtout, quand plusieurs textes, 

parfois appartenant aux mêmes auteurs, louent si souvent les merveilles de la Création, la 

bonté de toutes choses créées par Dieu; pourtant, toutes ces qualités ne sont que des reflets, 

des signes, des symboles des attributs divins. Parce que la vraie essence du cosmos n’est pas 

d’être «l’ordre et l’harmonie qui règne entre tous les êtres déjà formés»41, car ceci n’est 

qu’une vérité empirique, mais plutôt, d’être le fruit de la volonté et de la libéralité infinie du 

Dieu omnipotent, celui qui a tout crée à partir du néant, ex nihilo. Le monde, comme nature, 

n’a pas d’autonomie ontologique par rapport à Dieu, ce n’est qu’un être dérivé et dépendant, 

sous tous les aspects, de la voluntas divina, au point que Dieu pourrait, s’il le voulait, changer 

son ordre naturel42. Plus encore, comme l’enseigne le livre de la Genèse, tout ce qui a été mis 

dans la nature, l’a été au profit de l’homme (Gen. 1:26), qui fût créé à l’image et ressemblance 

de Dieu. Par contre, si l’homme a obtenu de Dieu toutes ces délices et merveilles terrestres, ça 

n’a pas été pour qu’il puisse épuiser ses désirs dans les choses ou pour qu’il en devienne 

l’esclave, tout au contraire, elles sont là pour qu’il puisse contempler la beauté, la sagesse, la 

bonté et le pouvoir divins, parce qu’au fond, elles ne sont que des images, des reflets, 

volatiles et passagers des attributs de l’Être vrai. En soi, elles ne sont rien, et si elles sont 

venues du néant, c’est qu’elles ne sont, donc, que de la vapeur, de la buée, vanité.43 

 

Conclusion 

 

 Dans ce petit parcours, à travers les textes exemplaires d’Eucher de Lyon, on a pu 

constaté qu’il y a bien un rapport étroit entre l’appel du désert, le besoin d’une xénitéia, de cet 

exile volontaire dans la solitude et le silence d’un lieu – réel ou figuré – qui procure cet “état 

de tranquillité” (hésychia) et d’unité (monotropie), et les discours de ce mépris du monde, qui 

invitent à l’abandon de tout ces affaires séculières tourmentés, de ses plaisirs et honneurs 

fugaces et vaines, de ses biens terrestres caduques et éphémères, qui invitent, donc, à mourir 

pour le monde, à s’anéantir en combattant et vainquant les passions et les tentations, dans 

                                                
41 Même si c’est la définition qu’Augustin donne de “mundus” dans son comentaire littéral de la Genèse: «... 
ipsa digestio et ordinatio singularum quarumque rerum formatarum et distinctarum mundus vocetur»  (De 
Genesi ad litteram imperfectus liber, cap. III). Cf. aussi TRENCH, R. C., Synonyms of the New Testament, 
London: Kegan, Paul, Trench, Trübner, 1894, pp. 214-219.  
42 Pierre Damien a retiré les conséquences radicales de cette doctrine augustinienne dans son De divina 
omnipotentia, ce que nous avons déjà vu à propos du rachat de la virginité des moniales. Mais aussi dans 
d’autres textes. Cf. R. Bultot, op. cit., pp. 66-86. 
43 À propos du monisme cosmologique d’Augustin et de ses conséquences pour l’essence de la nature, cf. par 
ex.: MACDONALD, Scott, “The divine nature”, in STUMP, Eleonore, KRETZMAN, Norman (edd.), The 
Cambridge Companion to Augustine, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, pp. 83-84. 
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l’aridité du désert ascétique et l’humilité dépouillée du silence (cordis eremus), pour 

finalement, repoussée la vanité, pouvoir enfin retrouver la lumière de la vérité. Dans cette 

rhétorique orientée vers l’ascèse, l’argumentation de la vanité du monde est principalement 

dirigée contre la cité des hommes, pourtant, par les fréquentes attaques moralisantes à la chair 

et au corps et la dépréciation de la matière du monde – qui dénoncent d’ailleurs une 

conception dualiste et de tendance platonisante, sinon même, gnostique -, révèlent une 

cosmologie qui implique toute la nature, tout le cosmos, dans cette vanitas universalisée. Bien 

sûr, elle se fait dans l’économie et la stratégie d’une doctrine ascétique, ce qui contextualise 

ses effets, mais n’indique pas moins une conception pessimiste et négative de l’existence 

profane.  

 

 

Nuno da Fonseca 
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