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Editorial
The current issue of the philosophy@LISBON magazine is not thematic. It brings together a vast number of essays that address different topics.
João P. M. Miranda’s article aims to introduce the reader to the philosophical school known as Common Sense Philosophy, one of the most important schools in the history of philosophy, but unfortunately little known today.
Mariana Rebouço’s essay analyzes Joshua Greene’s view on metamorality, namely the theory of the brain’s dual process in the enunciation of moral
judgments.
Eva Rito, from Hannah Arendt’s theory of action, analyzes the concept
of revolution, particularly the revolutions of the 18th century, showing its
implications for political regimes, be they totalitarian or democracies.
Patrícia Costa, within the scope of the philosophy of law, analyzes the
problems of penal philosophy based on the thinking of authors such as Beccaria and Kant.
Mariana Vilela, in her article, asks about the relationship between thought and image, showing the extent to which the cinematographic image is
crucial to understand the importance to which one can think with images.
João Rebelo, in his essay, analyzes the different meanings of the concept
of “emergency” and how it goes back to the problem of material constitution.
Cláudia Ribeiro, in addition to the commented translation of the famous
Chinese philosophical essay, Debate on White Horses, conducts a study on it,
showing the scope and limits of traditional interpretations of the text.
Finally, J Patricio Furlong, shows that virtue, as it is thought in the
Ricoeur in “Soi-même comme an autre”.
with the deadline for submission being October 31, 2021.
Lisbon, March 4, 2021
Carlos João Correia

philosophy@lisbon, 11 2021, v, Lisboa: CFUL.
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O que é a Filosofia do Senso Comum?
João P M Miranda

Universidade de Lisboa

Resumo:

Este artigo pretende introduzir o leitor na Filosofia do Senso Comum (FSC), sem esperar do mesmo qualquer erudição filosófica. Para esse efeito, a FSC é analisada em
dois campos: a sua origem (quem pensou nela e o que o motivou) e as suas características (as ideias e argumentos defendidos). As características são apresentadas primeiro
em estrita formulação teórica, mas depois são substanciadas com citações e referências
de autores sensocomummistas. São apresentadas em dialética com outros dois autores,
que também produziram as suas listas; eles são James McCosh e Alexander Broadie.
Revisões, críticas e rejeições são feitas sobre as propostas destes autores, e fica-se com
uma lista de cinco características. No final são sugeridas algumas vias de investigação
para o futuro da FSC.

Palavras-chave:

Filosofia do Senso Comum; História da Filosofia Moderna; História da Filosofia Contemporânea; Doxografia

Abstract:

This article aims at introducing the reader into Common Sense Philosophy (CSP),
without expecting from him any philosophical erudition. To that effect, CSP is analyzed in two areas: its origin (who thought it out and for what motives) and its characteristics (the defended ideas and arguments). The characteristics are presented first in
strict theoretic formulation, but then are substantiated with quotations and references
to Commonsensist authors. The characteristics are also presented in a dialectic fashion
with two other authors, who also produced their own lists; they are James McCosh and
Alexander Broadie. Revisions, critiques, and rejections fall on these authors’ proposals, and a list of five characteristics is accomplished. By the end a few courses of CSP
research are suggested for the future.

Keywords:

Common Sense Philosophy; History of Modern Philosophy; History of Contemporary
Philosophy; Doxography
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1. THOMAS REID – O FUNDADOR

2. SENSO COMUM OU CONVICÇÕES NATURAIS

convicções naturais

precisam

3

2.1. Método e evidência para o senso comum
método

evidência

2.1.1. Método
interpretação da natureza
Grande Instauração

Instauratio Magna

í

parti-

culares

história natural

noções axiomas

generalizações

com propriedades partilhadas
CÃO
CÃO
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interagem

recorrentemente
abstração

indução

.

generalização indutiva

2.1.2. Evidência
catalogar

evidência

2.2. Conclusão do precedente e áreas de argumentação

realidade

existência

realidade

3. CARACTERÍSTICAS DA FILOSOFIA DO SENSO COMUM
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3.1. Uma lista
3.1.1. Nativismo
global
global
bastante
domínio

3.1.2. Baconianismo

et al.

corpus

3.1.3. Intuicionismo

metafísicos
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3.2. A proposta de James McCosh na
acrescenta

: o que

Scottish Philo-

sophy

self

self-consciousness

7

3.1.4. Fiabilidade ampla da autoconsciência
generis

3.2. A proposta de James McCosh na
acrescenta

sui

: o que
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3.3. A proposta de Alexander Broadie em
Escocesa: o que acrescenta

fundacionismo
crenças básicas

3.1.5. Fundacionismo

dados

9

basicidade

capacidade

consciência
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consciente

embutidas

DÊNCIA UNIVERSIDADE-DE-PRINCETON

MCCOSH PRESI-
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3.3. A proposta de Alexander Broadie em
Escocesa: o que acrescenta

todos os
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alguns
global
agnosticismo

teísmo

corpus

13

À
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critério
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1.
2.
3.
4.
5.

a priori

a priori
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maioritariamente, se não completamente, empírica para ser resolvida procurando
senso comum’
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Será a Metamoralidade de Greene
um Caminho Adequado
para a Resolução de Conflitos Morais?
Mariana Rebouço
Universidade de Lisboa

Resumo

Neste ensaio procuro analisar a perspectiva de Joshua Greene relativamente a uma
metamoralidade como resposta a conflitos morais. É através do pensamento deste autor, ao longo de várias obras literárias e artigos, complementado com estudos por ele
conduzidos, que procuro reflectir essa possível solução. Para chegar à sua teoria, farei
primeiramente uma introdução à definição de moralidade por parte do autor, assim
como a sua distinção relativamente a emoção e razão. De seguida, reflicto acerca da
teoria do processo dual do cérebro de juízos morais. Sensivelmente, o nosso cérebro
funciona como uma câmara, com um modo automático e um modo manual. Para
Greene, devemos apoiarmo-nos mais no modo automático quando enfrentados com
dilemas morais de modo a adoptar uma perspectiva utilitarista, a qual procuro reconstruir da melhor forma na secção 5.1. Numa fase seguinte, analiso algumas críticas
a esta. Considero que, em última análise, uma metamoralidade, fundada através de
uma perspectiva que o autor considera utilitarista (pragmatismo profundo) não é uma
solução adequada para a resolução dos problemas morais enfrentados pelo ser humano. Esta teoria fracassa essencialmente devido à incoerência da existência de uma
verdade moral e também à distinção entre juízos caracteristicamente deontológicos e
utilitaristas baseada na Doutrina do Duplo Efeito.

Palavras-chave:

metamoralidade; utilitarismo; deontologia; processo duplo do cérebro; juízos morais

Abstract

In this essay I attempt to analyze Joshua Greene’s perspective about a metamorality as
an answer to moral conflicts. It is through the thought of this author, over several literary work and articles, complemented with studies conducted by him, that I try to reflect
this possible solution. To arrive at his theory, I will first make an introduction to the

11, 21-60, Lisboa: CFUL.
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author’s definition of morality, as well as his distinction regarding emotion and reason.
Next, I reflect about the brain’s dual process theory of moral judgments. Our brain
sensibly works like a camera, with an automatic mode and a manual mode. For Greene,
we must rely more on the automatic mode when faced with moral dilemmas in order to
adopt a utilitarian perspective, which I try to reconstruct in the best way in section 5.1.
In a next step, I analyze some of its criticisms. I believe that, ultimately, a metamorality,
founded through a perspective that the author considers utilitarian (deep pragmatism)
is not an adequate solution that manages to solve the moral problems faced by human
beings. This theory fails essentially due to the inconsistency of the existence of a moral
truth and also due to the distinction between characteristically deontological and utilitarian judgments based on the Doctrine of Double Effect.

Key-words:

metamorality; utilitarianism; deontology; dual-process brain; moral judgements.

1. Introdução
Qual é a diferença entre o certo e o errado? Quais são os parâmetros que
distinguem estes dois conceitos? Como podemos considerar um dado acto como
eticamente correcto ou errado? Não existe uma resposta clara ou simples que
ilumine estas questões. Por isso, procuramos constantemente a resolução das
mesmas, seja ao apelar a uma razão universal, a uma divindade ou à autoridade
da sociedade. A questão da moralidade é um tema de alto teor polémico devido
ma referidos, assim como apresentar soluções que não conduzam a implicações

Moral Tribes
trolley e investigações neuro-psicológicas, a um entendimento de como a psicologia
1

O autor de Moral Tribes
cluindo um argumento ético para o pragmatismo profundo, que o autor consi-

1.
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Moral Problems

-

versus

-

dotou-nos de processamentos morais que promovem a cooperação, permitindo
2
versus
voca valores opostos. A natureza fornece-nos recursos e meios para resolver
3
moral, mas estes mesmos recursos levam
Morality Fast and Slow”, contém questões e detrolley. Nesta fase,
último é
ções instintivas

4

versus
versus

aquela que permite fazer ju

acerca da moralidade de diferentes grupos, po-

2.
3.

tribe”, por considerar o termo mais adequado.

4.

-

24
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mo profundo é a teoria moral de que devemos maximizar a felicidade de um

e outra manual endo que o primeiro controla o senso comum enquanto o úlentre grupos que separa, automaticamente, nós dos outros. Para ultrapassar esta

do pensamento.

moralidade. Para o autor, moralidade é o conjunto de capacidades e tendências
-

-

, o seu pensamento é relevante de um ponto de vista ético. Ao longo desta dissertação, irei
por uma introdução ao tópico da moralidade, segundo o autor.
Tópico
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. Resumindo,

concepção. Nesta fase, os famosos casos de switch e footbrigde são introduzidos
ção,
-

ção
é
delas, é a
-

ções.

2.
conceito distinto. A moralidade é um conjunto de adaptações psicológicas que
duo

Pensar, Depressa e Devagar

Mariana Rebouço

então esse

Consideremos o seguinte exemplo, que

. Ou seja, moralidade é a

8

Tragedy of the Commons
valores morais diferentes. Normalmente, estes valores funcionam dentro de um
com interesses próprios

-

ou mais grupos a interagirem entre si. Nestas situações, frequentemente surgem
mais actual. Se pensarmos na interacção de um grupo de conservadores com um
ctos entre os mesmos. Por exemplo, um
indiv
duo que faça
8.
self-interested”
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e da experiência.

comigo.
ramente, a moralidade é implementada com sentimentos e emoções que nos
-

cooperação e que não são resolvidas simplesmente por dizer que não me posso
preocupar só comigo. Não me parece correcto não defender os meus animais

-

versus
-

versus
versus
versus
versus
ser cooperativos versus o sistema deles de serem cooperativos. Para tentar per-
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uma solução para estes prolemas parte de, primeiramente entender que tipo de
do. Serão estes parâmetros que caracterizariam uma moralidade universal ideal.

3. Emoção versus Razão
O quotidiano é marcado por decisões morais. Algumas são de tal modo
-

versus razão é um dos

formular uma crença sem experienciar sentimentos apropriados a uma dada al-

mais central. Controvérsias acerca dos papéis interpretados pela razão e emoção
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neira de suportar uma concep

ctivista, pode permitir
-

emocionais correctas.
Apesar das diferentes perspectivas acerca do papel da emoção e da rações, servem como
ctividade grupal
emoções podem variar nas suas funções e origens. Por estas razões, alguns penemoções como

experienciar uma emoção da mesma forma que se pode escodear uma emoção, como pensar em alguém que se ama ou se

point-and-shoot

com um design
são
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-e-disparar”11.

design das respostas
emocionais incorpora a aprendizagem por parte de experiências passadas. Con-

mos.
ções
Por exemplo, o medo não é apenas um sentimento porque provoca uma resposrelativamente a como agir.
razão de uma forma mais limitada de modo a excluir tudo o que não seja uma

12

Apesar dos fundamentos neurais da emoção poderem variar, existe uma

ções, como o córtex pré-frontal ventromedial13

-

11.

-

12.
13.

-
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ção,
se
-

tivo complexo, tomada de decisões, regulamento do comportamento social e
regulação de emoções.
investigam a tomada decisões
de ressonância magnética, que se procura iluminar o pensamento e compor-

última
secção
-

uma metamoralidade.

4. Processo Dual do Cérebro

são deste processo dual de ju

morais. A particularidade desta teoria mudou

Apesar disso, a sua formulação inicial parte de uma analogia entre uma câmara e
point-and-shoot
14.
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design
-

âmara deve estar sempre num
Por outro lado, numa câmara, os dois modos podem funcionar independentemente18.

deontológicos são preferencialmente suportados por resposcamente consequencialistas são preferencialmente suportados
cognitivo”

-

4.1.

Processo Dual do Cérebro de Juízos Morais
-

18.
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evidência frequentemente recorrida provém de diferentes versões de dilemas
trolley. Consideremos agora o

a mudança de direcção é feita para um outr

-

frequentemente, switch.
de footbrigde
soas ao empurrar a pessoa forte e pesada da ponte. O corpo desta última seria
A resposta comum para o dilema de switch é considerar que é correcto
mudar a direc
a pessoa de modo a salvar as
morais ou são processados emoé a razão pela qual
Nesta sec
ticas e fracassa numa resposta a elas.
ma de switch do que no de footbridge

Por outro lado, se estivéssemos a actuar a partir de uma teoria utilitarista, então

pessoa de modo a salvar as outras, independentemente das consequências.

Mariana Rebouço
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controlado. No dilema de footbridge

Além disso, existe uma outra diferença importante para a formulação de
switch e de footbridge são dois
dos dilemas mais controversos para a
switch,
no dilema de footbridge
ção e o
mesmo resultado. A diferença principal é que no dilema de switch a ac
salvar as cinco pessoas é indirecta, enquanto que no dilema de footbridge a acção
é directa. Isto é, no primeiro, a ac
, sem
ção
uma resposta emocional forte21. A ideia de empurrar alguém de uma ponte para
e mudar a direc
Num estudo de imagens por ressonância magnética funcional22

-

giro angular foram fortemente activados nos dilemas morais pessoais compara-

maneira diferente quando deparados com alguns dilemas morais, como o dilema
de switch e de footbrigde
requerem violações morais pessoais que estão associadas com aumento de acti21.
22. Idem.
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ção directa
ne considera que é moral e contingentemente irrelevante. A inconsistência nas
acção de empurrar uma pessoa de uma ponte de modo a salvar outras cinco
ou se é a
23
mesmo resultado, não é uma
. Além disso,
trolley
moral irrelevante.
tuitiva entre casos tipo trolley
miopia.

de como as nossas mentes representam as acções”24

ctos de
footbridge por oposição ao dilema de switch. A presenplano de ac
footbridge
morais deontológicos, enquanto a ausência de violência consequentemente leva
e pesada de uma ponte é a acção correcta porque iria salvar cinco vidas o que é
s, inconscientes e
pesada de modo a salvar cinco pessoas.
23.
24.

Mariana Rebouço

A razão pela qual os ju
morais diferem dos dilemas mencionados é porque o
dilema de footbridge provoca emoções mais fortes do que o dilema de switch. Ou
seja, no dilema de footbridge, o sistema emocional domina comparativamente ao
com o dilema de footbridge, a maioria das pessoas tendem a considerar rapidapessoa pesada da ponte, seria a acção mais correcta porque salvar cinco vidas é
zos morais encara o dilema de footbridge
pessoa pesada da ponte porque simplesmente é errado. Porém, o sistema racional começa a lançar sinais de que se não empurrarmos a pessoa pesada, cinco

ê

-

ção
morais provocam respostas emocionais.

4.2.

Processo Dual do Cérebro em Situações Prejudiciais

-

do CPFvm .
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aprovavam, mais rapidamente, uma acção prejudicial em dilemas morais pessoais
danos no CPFvm aprovaram, de uma forma mais lenta, uma acção prejudicial em
dilemas morais impessoais e, por sua vez, o grupo sem estes danos apresentou
o resultado oposto.
cientes de que algumas ac
pensamento racional e examinam mais o resultado que a acção produz do que
c
CPF
nos no CPFvm agem de uma maneira mais utilitarista relativamente à formula28
postuanormais.
pessoa prejudicar outra.
Apesar da linguagem mais técnica, os estudos acima apresentados revelam
tas independentemente de dilemas pessoais ou impessoais. Além disso, prova
que estudar o CPFvm não é um
relativamente àquilo que é considerado correcto ou errado face a um dilema.
neira utilitarista porque o sistema de processamento emocional não funciona
adequadamente.

28.
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-

4.3.

Críticas à Teoria do Processo Dual do Cérebro de Juízos Morais

algumas implicações. Ao usar uma linguagem emocional para descrever dilemas
tema emocional
naquilo que é legal, aceite ou rejeitado pela sociedade? Uma das sugestões seria
x forma?” ou
x?”. Se os investigadores alterarem as perguntas para as sugeridas, é escom diferentes questões em mente.

para uma população mais ampla de dilemas morais. Quando são removidos este
tipo de itens pouco sustentados, a diferença entre o tempo de resposta tornou-se
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era apenas
.
Além disso, quando estes itens pouco aprovados foram removidos, revela-se que
dilemas pessoais causam um aumento no tempo de resposta e que a interacção
na
mal sustentados ou dilemas pessoais não-morais.
31

terpretação de informação, a interpretação mais parcimoniosa
32

levam a tempos de resposta diferentes, é criticada a não utilização de dilemas
correspondentes. O resultado do dilema de switch e o resultado do dilema de
footbridge
seja, no primeiro, o resultado é produzido por uma ac
conta
em que existe conta
ções, irão
produzir respostas emocionais diferentes33. Para ultrapassar esta adversidade,
-

por não exist

-

31.
32.

-

33.
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supor que as emoções são processadas de maneiras qualitativamente diferentes
de outros dilemas que não provocam uma resposta emocional forte. Além disso,
não existe realmente prova de que existe confronto entre os dois sistemas quanlemas morais pessoais.
4.4.

Resposta de Greene

34

a criação de uma evidência mais forte para a implicação de processos cognitivos

êm uma acção prejudicial
que leem dilemas éticos .

que a teoria não implica que o dilema de footbridge crie uma reposta emocional
mais forte do que no dilema de switch
footbridge
envolver, por exemplo, uma ac
. Ou seja, mesmo que a distinção
pode estar correcto.
-

34.
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switch do dilema
de footbridge
4.5.

Ponto da Situação

tudo, o suporte maior é as pesquisas feitas a uma zona espec
nem sempre é um recurso adequado.
ma de footbridge
switch

-

respondem a dilemas morais relativamente a situações prejudiciais.
O dilema de switch e o dilema de footbridge propõem acções
footbridge incentiva uma resposta
emocional mais forte relativamente à acção proposta do que o dilema de switch.
o sistema emocional prevalece comparativamente o sistema racional. Ou seja,
emoção é superior à razão.

5. Metamoralidade como Possível Resposta

profundo.
ção
versus
-
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dentro de grupos, fornecendo uma solução para a implicação da teoria da cooperação, não evoluiu para a cooperação entre grupos porque a evolução é um

versus
. Cada grupo, em particular,
tem uma versão própria do senso comum moral, o que explica muito do que se

solução vinculada à metamoralidade.
5.1.

Pragmatismo profundo

reza não tem uma solução conveniente para a teoria da tragédia da moralidade
não natural. A solução não natural
-

-
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é algo
common currency

.

38

Seguindo a ideia de que verdade moral não existe ou, porque se existe não
que estes valores sejam perfeitos, mas devem reunir os valores que seguimos.
mentos espera-se que sejam resolvidos ao apelar a um padrão moral comum.

essenciais para ter uma compreensão mais completa acerca da moralidade, no-

ão
em milagres cognitivos.”

individuals.”
38.

ção na s

que procura
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formulado o pragmatismo profundo, uma perspectiva utilitarista.

favor de um utilitarismo que serão apresentados ao longo desta secção. Recapivalores de grupos. Isto leva a uma necessidade de uma metamoralidade de modo

. Por sua vez, após

-

porque somos todos compostos pelo mesmo modo manual. Por isso, o modo
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não

-

tas.
(3)
(4)
(5)

6. Será a Metamoralidade um Caminho Claro para a Resolu-

em

-

-

ção? Por vezes, aquilo que descrevemos como moralidade são ac
e claramente não cooperativas. Por exemplo,

nunciei uma pessoa inocente.
que nos guiam relativamente a como devemos agir. Além disso, defende que as
ão procesnossas razões morais ou marcadores de valor.

Mariana Rebouço

6.1.

Críticas ao Pragmatismo Profundo

6.1.1.

Objecção ao modo manual

-

tionar a quem é que esta felicidade é importante.
a felicidade imparcialmente.”41

temos-mos com exatamente aquilo que não desejamos. Ou seja, se se revelar que
-

-

42

-

43

41.

-

42.

43.

Idem.
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gerar as emoções certas, proporcionar que sejam direccionadas sem esforço e de
maneira adequada.

para

ões

-

uma resposta
ão Cognitivo dita.44.
Relativamente à questão

-

6.1.2.

-

esperam de mim, que a ciência prova que o utilitarismo é a
moralidade”
44.

-
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da na necessidade, ou não, de uma metamoralidade e é feita através da alegada

moralidade . Ou seja, é posto em causa a necessidade de uma metamoralidade

a tragédia da moralidade do senso comum de modo a produzir mais felicidade.
mente ao valor da cooperação
da moralidade do senso comum são as consequências relativamente à não cootica de Rosenqvist parece estar fundada na
ção
uma verdade moral, mas que na verdade apoia o seu pensamento nela. Para

que as intuições anti-utilitaristas fracassam ao investigar a verdade moral. Por sua
são contraditórias à ideia de
-

uma relação com a verdade moral, de modo que o seu valor de verdade possa ser

que permitem a um dado indiv
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-

não existem. Por isso é contraditório e não é completamente coerente com a
formulação da teoria do pragmatismo profundo. O argumento da necessidade

seus argumentos a favor de um pragmatismo profundo fracassam.
6.1.3.

Factores Moralmente (i)relevantes

lidade de intuições morais deontológicas é severamente comprometida pelas
Um dos pontos cruciais no pensamento deste autor é a
consequencialismo, por outro lado, é entendido como o tipo de teoria que atri-

switch
footbrigde, em que se empurra uma
suportados pela razão e processos controlados. No dilema de switch
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no dilema de footbridge

-

de uma teoria consequencialista em contraste a uma teoria deontológica não é
excepção.

forma os processos envolvidos em decisões morais, como na criação de uma

quando questionamos se um acto é moralmente certo ou errado, não se procura
simplesmente uma intuição ou uma inclinação relativamente a esse acto. Aquilo

de modo a ser uma resposta do tipo correcto. Nesse sentido,
normativo dessa inclinação é precisamente aquilo que estamos

48

ção
ão Cognitivos que é interpretado como
dos

48.
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switch e footbridge
oP

como o de footbridge
do modo manual. Isto é importante para a ética normativa. Ao formular um
footbridge, não devemos apoiarmo-nos em intui.
manual.
nos direcciona a novas conclusões normativas.
apoiarmo-nos mais no modo manual quando pretendemos
direitos e deveres, em que estes são considerados como restri-

switch e de footbridge
ferente dependendo de qual foi o dilema que foi apresentado primeiro quando

248.

-

switch e footbridge.
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switch for o primeiro a ser apresentado.

Neste estudo
ção do modo
que empurram para uma resposta negativa no dilema de footbridge. Portanto, para
footbridge. Quaisquer
ajustes manuais desejados estão à mercê

Como vimos na sec
dilema de footbridge, nomeadamente, o tipo de acção que envolve
de modo a
sustentar a racionalização deontológica

-
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-

cos em dilemas como os considerados até agora, é o tipo de acção
factor moralmente irrelevante
Apesar disto continua a considerar que a deontologia é uma forma de racioirrelevante sem que rejeitemos a perspectiva deontologista. Se aceitarmos isto,
an

entre acção que provoca dano intencionalmente ou como dano colateral, então
switch existe uma intuição que nos leva a responder positivamente relativamente ao acto
de mudar de direc
footbridge em que a ac
estas intuições correspondem a factores moralmente relevantes. Aqui é relevante
a distinção entre o tipo de ac
cção é
indire
no segundo dilema a acção é dire

trolley, con-

sempre ser o nosso guia.”
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acções
pode ser encarada como um resultado de um seguimento das intuições, ou seja,
uma forma de racionalização destas que pode ser desvendada evolutivamente. A
-

-

captura as nossas intuições acerca de casos particulares. Resta

e não como agir. Portanto, este é um método pouco satisfatório e que pode ser
norma que explique porque é que raciocinar de uma certa forma é a correcta.

-

-
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quando o mal resultante é pretendido enquanto meio do que
quando é meramente previsto enquanto resultado do meio.
Qualquer uma das teses exprime a suposição de que a distinprever um mal.

alternativa, são comprometidos a aceitar uma assimetria moral relativamente a

em dilemas complexos como os que foram analisados até agora.

7. Conclusão
ções, é considerado relevante. A tese apresentada no Moral
Tribes
-

de recorrer ao utilitarismo como uma metamoralidade é questionada, como foi
mencionado pelas últimas secções. Utilitarismo é uma teoria consequencialista
que considera mais importante as consequências do que os meios. Sintetizando,

Idem.
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footbridge

-

tribes

ções
cção relativamente
e consequencialistas ameaçam seriamente este pensamento. Relativamente à
primeira,
considera que esta mecomprometer-se a uma das duas instâncias exclusivas e aceitar as suas implicaé permitido
argumentar a favor de um modo manual utilitarista da razão como ele quiser e

pioneiro relativamente à introdução de evidê

-

risticamente deontológicos são suportados, preferencialmente, por respostas
portados, preferencialmente, pela razão e por processos de controlo cognitivo e
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-

-

uma distinção que é considerada como moralmente relevante, nomeadamente,
o tipo de ac
deontológica é uma teoria menos adequada, independentemente do processo

Contudo, esta procura por uma moralidade geral, leva a algumas implicações.
morais complexos. Faz todo o sentido considerar alguns factores pessoais relativamente a uma decisão moral. O facto de a pessoa pesada ser um fugitivo ou
aliado a uma posição nazi parece ser um factor relevante. Apesar disso, ainda não
que é essencial no mundo actual.
o dilema de footbridge, mas que a pessoa pesada que tem a capacidade de travar

ção considerada
como moralmente correcta. Ou seja, fornecer uma resposta correcta à formula-
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existem sempre situações em que a pessoa pesada é uma pessoa exemplar sem
lativamente ao curso de acção corre
da ponte é uma pessoa exemplar para a sociedade, o que torna a sua vida menos
importante do que as cinco que se pretendem salvar? Além disso, a nossa socieque salvar apenas uma.
Concluo que uma metamoralidade não é capaz de responder à questão
-

ção
que não existam factores que sejam considerados relevantes como no caso de
footbridge em que a pessoa pesada, assim como as cinco pessoas, são pessoas
dos individualmente, talvez importa o tipo de acção. Considero que é relevante

morte.”

te uma diferença entre participar e, por isso, matar uma pessoa, ou simplesmente
deixar morrer as cinco outras.
-
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porcionar uma acção moralmente correcta, ou o mais próximo de uma. Se pretendermos adoptar uma metamoralidade, uma moralidade que funcione para
todos, temos que estar preparados para as implicações que esta traz. Se adoptarprofundo, teremos que, não só ser incoerentes relativamente à existência de uma
verdade moral, como teremos que aceitar que em casos como o footbridge, uma
adequada para todos os dilemas morais complexos.
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Abstract

In this essay revolution is examined as a political concept, an ever-changing one. This
analysis is based on the theory of action as Hannah Arendt defined it in The Human
Condition. Revolution is a phenomenon of people’s action and thus it is not merely
theoretical, with a dependency on history and context. Revolutions of the 18th century
were the origin of the contemporary political setting. They have inspired limited governments, such as democracies, as well as fundamental human rights, as well as, violent
political systems, such as dictatorships and totalitarian movements. Thus, this essay explores the multifaceted features of the political phenomenon.
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O Porquê da Punição: Filosofia Penal em
Beccaria e Kant
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Resumo

Neste ensaio procura fazer-se uma análise dos conceitos fundamentais da filosofia penal. Com base na filosofia de Cesare Beccaria e Immanuel Kant. Através da análise
de conceitos como Justiça e Educação, vai ser estabelecida uma comparação entre as
ideologias presentes nas suas teorias. As causas dos crimes são pensadas tanto na teoria como na prática. Retirando conclusões sobre a função da punição e o método da
filosofia penal.

Palavras-chave:

Punição; Crime; Justiça; Educação; Utilitarismo; Retributivismo.

Introdução
Penal. Todos os atos têm consequências e numa sociedade essas consequências
são essenciais. Para o bom funcionamento de uma sociedade é necessário que
atos prejudiciais à sociedade sejam castigados. A forma como esses castigos se
cura encontrar as ideias sobre as quais um sistema penal deve ser fundamentado.
Procura pensar que razões existem para adotar a punição e quais são as origens
sare Beccaria e Immanuel Kant.
punir é uma questão mais tardia. Isto é, precisamos de saber o porquê da pu1
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estabelecer um sistema penal prático, mas sim a sua fundamentação. Por isso, a
meu ver, a teorização de um sistema penal deve ser feita idealmente. Isto é, deve
ser teorizada como se fosse ser aplicada num mundo ideal, perfeito, onde todos
inocente. O último passo é a tradução da teoria para o mundo real. É crucial
para conceder validade a uma teoria penal. É por isso um aspeto determinante
não tem qualquer utilidade.
Nesta temática existem outros conceitos inevitáveis, pois qualquer discussão penal tem de incluir o conceito de justiça. Os crimes são a desobediência da
Lei, as leis são, ou devem ser, uma expressão da justiça. É por isso de esperar
moralidade é também recorrente e relevante, isto porque é entendido que atos
imorais devem ser punidos. No entanto visto que a moralidade nem sempre se
cruza com a justiça, nem todos os atos imorais correspondem a desobediências
da Lei. A imoralidade não pode ser sempre considerada crime. Isso faz com que
a moralidade é mais abrangente que a Lei (ex. mentir pode ser considerado um
ato imoral e não um ato ilegal). Estes conceitos são em grande parte as bases
correto.

Filosofia Penal de Beccaria

nhecido como L’Accademia dei Pugni, grupo esse que partilhava um interesse
nesse grupo, formado pelos irmãos Pietro e Alessandro Verri, que despertou em
Dei Delitti e Delle Pene foi escrito como resposta ao sistema penal da época, muitas
acusações eram feitas secretamente, não havia qualquer respeito pela igualdaelas verdadeiras ou não, acusados e condenados eram detidos sobre as mesmas
condições independentemente da severidade dos alegados crimes, etc. Beccaria
estava consciente destas condições e foi nesse contexto que publicou a sua obra.
Dei Delitti e Delle Pene foi publicado pela primeira vez em 1764 anonimamente,
isto porque Beccaria temia a oposição por parte das autoridades da época. No
entanto, a obra foi largamente aceite e elogiada pelos pensadores da época, o
foi capaz de expressar ideias, algumas já por outros defendidas, e formaliza-las
-
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Para Beccaria a punição tem uma função utilitarista. Isto é, a punição deve ter
como objetivo facilitar a maior quantidade de felicidade para o maior número de
pessoas. Segundo Beccaria um crime envolve a destruição da felicidade, seja de
um indivíduo, um grupo de indivíduos ou da sociedade no total, e por isso vai
contra a máxima utilitarista de garantir a maior felicidade para o maior número
de pessoas. Então, ao prevenirmos o maior número de crimes possível, estamos
a evitar a destruição dessa felicidade. Beccaria defende que esse é o objetivo
criminosos, ou por parte de outros que tencionam cometer crimes semelhantes
no futuro. Nas preocupações de Beccaria está incluída a felicidade de todos
quando é necessária2, devendo ser proporcional à destruição de felicidade cauvolte a cometer crimes, não de o fazer sofrer pelo crime que cometeu. Então o
criminosos e outros que pensem cometer crimes semelhantes no futuro. Temos
que determinar qual a pena que vai ter mais impacto durante mais tempo, com o
mínimo de sofrimento possível.
Para o autor, a melhor maneira de criar esse impacto duradouro é criar
uma ligação imediata entre o crime e a pena. Tornar impossível pensar num
crime sem pensar no castigo que lhe corresponde. A melhor maneira de garantir
essa associação é tornar o castigo inevitável e o mais rápido possível3. O que se
pretende é fazer com que os criminosos nem sequer considerem a possibilidade de escapar à punição, se cometem um crime sabem que vão ser punidos. A
estratégia de Beccaria de criar uma associação imediata entre o crime e a pena é
uma que acho especialmente interessante. O método que defende é quase que
uma formatação comportamental, semelhante à experiência de Pavlov, em que
Pavlov tocava um sino imediatamente antes de alimentar os seus cães, e por isso
ouviam um sino começavam a salivar pela prospetiva de alimentação. Beccaria
sugere algo semelhante, mas em vez do estímulo positivo de comida, Beccaria
cometer um crime sofre, inevitavelmente, uma pena indesejada. Se isso acontecer continuamente o crime será sempre associado à pena que lhe corresponde,
tos ocorrem (o crime e a pena), mais difícil é a sua separação e mais forte a associação entre os dois. Ao pensar no crime automaticamente pensam na punição
indesejável. Se uma pessoa associar o crime à pena, é de assumir que os aspetos
negativos da pena vão contrapor os aspetos positivos do crime. O resultado deve
ser dissuadir essa pessoa de cometer o crime. As penas não precisam, por isso, de
ser severas e dolorosas, precisam apenas de ser um castigo inevitável e imediato.
de como um todo, não podem ser privadas. Penas privadas apenas resultariam
2.
3.
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na prevenção de futuros crimes por parte dos criminosos punidos, tornando-as
públicas estamos a alargar o seu alcance e prevenir futuros crimes por parte de
cidadãos sem cadastro. Todo o processo penal, deve ser um ato público4, obde dissuadir crime. Todos os cidadãos que ponderem futuros crimes devem ter
os cidadãos podem aprender com os erros dos outros.
Outro aspeto que devemos considerar é a compreensão das leis. As leis
devem ser claras e objetivas, de modo a que qualquer um as possa entender.
Tudo o que seja contra a lei é um crime, e por isso é necessário que as leis sejam
explícitas no seu conteúdo de forma a não haver interpretações diferentes da
mesma lei. Se as leis são compreensíveis de igual maneira por todos os cidadãos,
então não é possível argumentar contra as mesmas, e mesmo os criminosos
estão conscientes delas e não se podem defender com argumentos como “eu
não sabia que era contra a Lei, eu não sabia que era um crime”. Se garantirmos
que as leis são claras e a punição inevitável, então quando um criminoso comete um crime ele está completamente consciente das consequências e aceita-as.
para
Beccaria, pois se as leis são iguais para todos, o papel do juiz não é interpretá-las,
é apenas determinar se uma lei foi quebrada ou não. Nos casos em que a Lei é
quebrada então decorreu um crime que deve ser punido devidamente segundo
a Lei, não é o papel do juiz determinar qual a pena que deve ser aplicada, isso
deve estar explícito na Lei. Todos os crimes devem ser julgados segundo a Lei
independentemente das intenções por detrás do crime e do estatuto ou qualquer
outro atributo da pessoa que o cometeu. É assim preservada a igualdade de todos os cidadãos perante a lei.
A teoria de Beccaria é uma que acho apelativa, mas, no entanto, não posso
ignorar quão complicada seria de aplicar no mundo real. A ideia de um conjunto de leis claras e objetivas que englobam todos os crimes e os seus respetivos
castigos é uma que atrai, mas parece que para que as leis sejam irrefutáveis não
podem sofrer de qualquer ambiguidade. Para evitar tais ambiguidades devem
um crime e o dano que cada crime causa (a intenção, por exemplo, parece ter
abordado no capítulo sobre a Intenção). Deste modo, para que as leis sejam realmente justas, seria necessário que tivessem em conta essas contingências. Então
deve haver leis diferentes para cada crime ou tipo de crime, e isso seria um conjunto demasiado extenso de leis. Não seria razoável pedir que todos os cidadãos
estejam familiarizados com todas as leis, e por isso damos espaço à possibilidade
de alguns cidadãos saberem algumas leis e outros outras.
com um mundo ideal em mente, um mundo onde quem comete um crime é
punido, o que Beccaria aceita como uma realidade e acrescenta que essa punição
deve ser imediata. Enquanto essa teoria funcionar idealmente, o passo seguinte
4.
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deverá ser traduzi-la para o mundo real, aqui começam a ver-se problemas. No
como é ainda mais complicado desejar que o processo que decorre entre o crime
e a punição seja rápido. É então quase que impossível garantir a associação entre
crime e pena que Beccaria defende. Não é por isso que a teoria se torna menos
relevante.
continua a ser extremamente importante mesmo que seja complicada de aplicar
no mundo real. As ideias que Beccaria apresenta fornecem uma base para o
a pena de morte. Ao contrário do consenso da altura, Beccaria opôs-se à pena
de morte argumentando que a pena de morte não devia ser aceite como um
modo de punição justo. O principal argumento de Beccaria contra a pena morte
o soberano apenas tem os direitos que os cidadãos lhe concedem. Esses direitos
devem implicar apenas a mínima perda de liberdade por parte dos cidadãos necessária, não deve pedir mais que isso. É a perda de liberdades como a de cometer crimes, por exemplo. Nenhum cidadão iria conceder ao soberano o direito de
terminar a sua vida pois a vida é um bem indispensável que não faz parte desse
mínimo necessário. Os cidadãos precisam de consentir aos direitos do estado e
os cidadãos nunca iriam consentir à pena de morte pois isso seria contra o seu
direito natural à vida e contra o seu instinto de autopreservação. Então o estado
não tem o direito de condenar nenhum dos seus cidadãos à pena de morte, fazê-lo seria declarar guerra contra esse cidadão6.
Para além disso, segundo Beccaria, a pena de morte não cumpre a função
da punição, que é prevenir futuro crime, garantido a maior felicidade para o
maior número de pessoas. Isto porque, para Beccaria, a pena de morte é um ato
de extrema violência, quase sempre desnecessária, que é apenas momentâneo.
Para Beccaria um ato momentâneo não é tão impactante como um ato repetitivo, mesmo que o primeiro seja de uma maior severidade que o segundo. Isto
sensible being”7. As pessoas são criaturas de hábito, é através de continua repetiobservação de repetidos atos de punição ligeiros do que o severo e momentâneo
ato que é a pena de morte. O tipo de punição que Beccaria sugere não procura
assustar as pessoas para que estas abstenham de certos comportamentos, as suas
intenções assemelham-se mais a uma formatação da mente dos cidadãos que os
faz automaticamente querer abster-se desses comportamentos. É algo que se vai
desenvolvendo com o passar do tempo. Não será um momento de pesado horror que informará as futuras ações de um cidadão, mas sim a constante repetição
morte é como um pequeno ‘glitch’ no sistema, algo que ocorre mas não persiste,
enquanto que penas menos severas, aplicadas recorrentemente, fazem parte da
programação que afeta tudo o que fazemos. Para que a pena de morte fosse uma
6.
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consideração constante na mente dos cidadãos era necessário que fosse também
recorrente, no entanto a pena de morte nunca poderá ser tão frequente como
outras penas menos severas pois se fosse, estaríamos a dizimar a nossa sociedade. A pena de morte é por natureza algo esporádico, não deve ser aplicada
repetitivamente.
“
method deterring others, than the continued example of a man deprived of his liberty (…) If
I commit such a crime, says the spectator to himself, I shall be reduced to that miserable condition for the rest of my life. A much more powerful preventive than the fear of death, which men
always behold in distant obscurity” 8

Neste excerto, Beccaria apresenta mais uma razão para que a pena de morte
sivo que a pena de morte pode apresentar deve-se ao medo que ela desperta nos
possíveis criminosos. No entanto, como Beccaria aponta, o medo da morte é
uma constante da vida humana, é inevitável e desse modo está sempre na mente
de cada homem. Visto que este é um medo constante, a apresentação da sua possibilidade, através de um espetáculo grosseiro que é a pena de morte, não tem
grande impacto pois não nos está a ser apresentado nada de novo. O criminoso
conhecimento. Pelo contrário, a prospetiva de uma vida sem liberdade é algo de
novo, um novo medo. Viver o resto da vida sem liberdade não é algo inevitável,
castigo. Então existem mais razões para não cometer um crime se este resultar
na perda de liberdade, do que se resultar em algo que irá ocorrer de qualquer maneira, a morte. Existem também casos em que a morte não se apresenta como o
horror que é. Devido à sua obscuridade, não é possível determinar o que espera
pois acreditam que algo melhor os espera; aqueles casos em que o criminoso
não teme a morte pois acredita que algo melhor os espera, como a eternidade no
céu. Em casos como estes nada iria impedir tal criminoso de cometer os crimes
que bem lhe apetecesse. Por outro lado, a prisão perpétua não permite qualquer
A prisão perpétua é algo concreto, algo de que temos completo conhecimento e
por isso não podemos esperar senão o que nos espera.
Não podemos negar também os efeitos que a pena de morte tem na sociedade. Quando Beccaria fala da pena de morte está a falar de um ato público,
um castigo aplicado para ser visto que desperta diversas emoções em quem o
observa. Em muitos pode despertar o medo desejado para a dissuasão, mas
noutros pode incitar compaixão para com o criminoso e indignação para com o
estado que o condenou a tal destino. Os espectadores devem sentir que a pena
é justa e que o criminoso merece o sofrimento ao qual está a ser submetido.
Para isso Beccaria sublinha uma condição que já mencionei, que é a de que qualquer sofrimento proveniente da pena aplicada por um crime deve ser necessário.
Optando sempre pela pena que apresenta o mínimo sofrimento do criminoso
8.
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possível enquanto exerce a sua função de prevenir o máximo de crime possível.
essa função como a pena de prisão perpétua (por exemplo), mas, no entanto,
parece apresentar um nível de sofrimento superior, e por isso desnecessário. A
diferença entre o grau de sofrimento causado pela pena de morte, e o grau de sofrimento causado pela prisão perpétua, é especialmente aparente para os terceiros que observam essas penas como espectadores. Observar a morte de alguém
é de facto algo marcante, mas mais do que um aviso para não cometer crimes,
a pena de morte mostra-se como um ponto de empatia para com o criminoso.
e rancor por quem vê justo cometer tal atrocidade. Poderíamos argumentar que
a prospetiva de prisão perpétua é tão horrível como a prospetiva da morte, e
que o sofrimento que causam é semelhante, visto que é igualmente indesejado
morrer e perder a nossa liberdade para sempre. Mas Beccaria antecipa essa crítica9, explicitando que existe uma real diferença pois num caso (pena de morte) o
sofrimento dá se apenas num instante, e no outro (prisão perpétua) o sofrimento
espalha-se pelo período de tempo da vida do criminoso. Visto que o sofrimento
no caso da prisão perpétua se espalha por uma maior porção de tempo, o sofrimento é sempre mais ligeiro e suportável. Enquanto que com a pena de morte,
manteiga numa tosta e comer uma colher de sopa de manteiga.
Outra possível resposta à observação da execução de um criminoso é, não
colocarmo-nos no lugar do criminoso, mas sim do executor. Isto é, em vez de
olharmos para a execução e pensar “não quero sofrer o mesmo castigo que este
criminoso, por isso não vou cometer um crime semelhante ao que ele cometeu”,
pensamos “eu sei de alguém que cometeu um erro semelhante ao do criminoso,
e tal como ele deve sofrer o mesmo castigo, e eu devo executar tal castigo”. A
pena de morte pode então ser um exemplo para um crime e não uma renúncia
morte, torna a sociedade mais agressiva e desrespeitadora do estado. Enquanto
que se o sistema penal procurar aplicar apenas o sofrimento mínimo necessário
isso resultará numa sociedade mais feliz e menos aberta a cometer crimes, o que
parece ser conferido no mundo real. Estudos mostram que no geral, lugares
onde é exercida a pena de morte tendem a ter mais crimes do tipo punível pela
mesma do que lugares onde a pena de morte não é permitida. Um estudo de
ça entre o uso e não uso da pena de morte numa escala mais pequena quando
olhamos para os Estados Unidos, onde certos estados não permitem a pena de
morte e outros sim. Estados onde é exercida a pena de morte têm um maior número de homicídios do que estados sem a pena de morte, e embora a diferença
entre os dois seja volátil, o número de homicídios em estados que aboliram a
pena de morte parece estar num contínuo declínio.
9.
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onde o castigo causa o mínimo sofrimento possível, as leis são claras e a justiça é
servida sempre de igual maneira a todos os cidadãos independentemente do seu
estatuto social ou quaisquer outras condições, cria as condições para que uma
sociedade feliz possa surgir.

ções políticas e sociais expressas na sua obra Die Metaphysik der Sitten. Kant escreobra de Beccaria, com a qual discordava particularmente na questão da pena de
morte. Ao contrário de Beccaria, Kant não demonstra um especial interesse com
o direito penal, as suas considerações sobre o tema fazem parte de um esforço
mais abrangente onde o que interessa são as bases da vida política e social. A
as teorias retributivistas.
como? Qual é para ele a sua função e como deve ser ela executada de modo
O criminoso deve ser punido pois é culpado. Kant não nega a utilidade preventiva da punição, mas argumenta que essa não deve ser a principal função da
punição. A punição tem o dever de preservar a justiça acima de tudo, por isso
o mais importante fato a considerar é a culpa do criminoso. Para Kant, punir
alguém apenas porque é útil para a sociedade é tratar essa pessoa como um mero
meio , e não respeitar a humanidade dessa pessoa. A teoria de Kant é por isto
uma teoria retributivista onde a pena é uma retribuição do crime. O que nos
determinam que penas correspondem a que crimes? Para Kant o critério mais
relevante para a determinação de uma pena segue o princípio da igualdade11 que
diz que uma pena deve ser equivalente ao crime. Isto é, o mal imerecido que o
criminoso causa, seja a um indivíduo, um grupo de indivíduos ou à sociedade no
todo, deve ter como resposta um mal de igual qualidade e quantidade causado ao
criminoso. Em teoria o crime que o criminoso comete deve ser retaliado como
um crime igual onde a vítima é o criminoso. Assim, se um criminoso rouba então
deve ser roubado, se um criminoso agride alguém então deve também ser agredido, e se mata deve então ser morto. É evidente que a relação de pena e crime
não pode, em muitos casos, ser assim tão direta. Imaginemos um caso onde
uma pessoa sem dinheiro rouba mil euros a uma papelaria; a retribuição direta
seria retirar mil euros a essa pessoa, mas como seria isso possível? Se retirarmos
os mil euros que ela roubou à papelaria estaríamos apenas a fazer com que ela
a estaríamos a castigar. Mas essa pessoa não tem mil euros para lhe retirar, então
11.
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tido, precisa apenas de ser simbolicamente simétrica. Isto é, a pena não precisa
de ser igual ao crime, no entanto o mal que é exercido sobre o criminoso deve
ser equivalente ao mal que este exerceu sobre as vítimas do seu crime, mesmo
que não da mesma maneira. Sendo assim a pena correspondente ao crime de
roubar mil euros de uma papelaria não será retirar mil euros ao criminoso, mas
algo equivalente. É preciso então saber de que maneira é que o crime afetou as

“Quem rouba torna insegura a propriedade de todos os demais; ele se rouba, portanto (segundo
o direito de retaliação), a segurança de toda propriedade possível. Ele nada tem e nada pode
adquirir, mas quer todavia viver – o que não é possível de outra forma, contudo, senão se outros
o sustentem. Como isso, porém, não será feito gratuitamente pelo Estado, ele tem de ceder suas
forças a este para o trabalho que for (trabalhos forçados ou em casas de correção) e, com isso,
entra em estado de escravidão, temporário ou, conforme as circunstâncias, também para sempre”12

Não é apenas o facto de roubar ser um crime, é importante saber porque
é que roubar é um crime, isto é saber como é que roubar é prejudicial para os
me é prejudicial pois enfraquece a segurança que os cidadãos antes sentiam em
manter propriedades.
tir a justiça e o respeito tanto para com os criminosos como para com as suas
vítimas. A garantia da justiça através de penas simbolicamente simétricas garante o respeito pelas vítimas e o respeito da humanidade em geral. Quanto ao
respeito pelos criminosos isso dá-se pois ao reagir retributivamente evitamos a
possibilidade do criminoso ser utilizado como um mero meio. Isto é, evitamos
que a sua pena seja determinada pelo que é útil para os outros. Podemos tammoral de Kant, diz que devemos agir como se quiséssemos que todas as nossas
ações se tornem leis universais. Isto é devemos agir segundo princípios que, se
universalizados, não sejam prejudiciais à humanidade. Se assim é, se aceitarmos
temos que assumir que se um criminoso está a roubar ele acha que roubar deve
ser um princípio universal e que toda a gente deve também roubar. Assim ao
retribuir o crime estamos apenas a respeitar o desejo do criminoso. Se, como
deve ser o caso para a maioria dos criminosos, o criminoso não acha que o crientão tem consciência de que o que está a fazer é incorreto e merece castigo.
Não pode queixar-se que o castigo é injusto se estava disposto a cometer um ato
seja, deve ser um dever universal, que se aplica a todas as situações independen12.
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temente do contexto e dos seus participantes.
é um dos mais famosos aspetos da ética de Kant, e quando se fala de punição
temos de alguma maneira mencionar ética. Kant, como já mencionei, baseia a
do princípios que possam ser tornados leis universais, sem que essas leis sejam
prejudiciais para a humanidade. Kant acrescenta também que esses princípios
são iguais para todas as pessoas pois provêm da razão. Todos os seres dotados
de razão chegaram às mesmas conclusões sobre os princípios que devem ser

um criminoso comete um crime é porque ou desconhece os princípios sobre os
quais seres racionais agem, e dizer isto é dizer que desconhece a razão, ou então
temos que admitir que o criminoso é dotado de razão e conhece os mesmos
princípios morais que toda agente e conscientemente os desrespeita. Se esta
segunda opção é o caso então continua a ser verdade que o criminoso merece
e reconhece que deve ser punido, mas é posta em causa a retaliação retributiva
que aceite uma retaliação retributiva. Um homicida pode matar, sabendo que
matar é errado, e mesmo assim opor-se a sofrer o mesmo destino com a pena de
morte. Por muito que pareça injusto, a realidade é que o criminoso tem todo o
o caso da primeira opção, então o criminoso desconhece por completo as razões
da sua culpa, e porque é que o que fez está errado. E se assim é, talvez seja tão
necessário educar o criminoso como puni-lo.
Para além disso, se devemos agir segundo princípios que desejamos que
pios. Acho que este ponto é mais facilmente expressado com o exemplo da pena
de morte. O ato de matar vai completamente contra o conceito de imperativo
ser um ato punível. Segundo Kant a única resposta justa ao ato de matar é a pena
de morte. Kant argumenta que não há mais nenhuma pena que corresponda ao
prejuízo que o ato de matar causa. Não há nenhuma outra pena simbolicamente
simétrica13. Isto porque a vida é um bem demasiado precioso e não há nada que
matar no contexto da pena de morte? Kant vê uma diferença clara entre matar
de matar certa pessoa; quem mata um homicida fá-lo não porque deseja matar,
13.
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mas porque deseja justiça e a única maneira de a garantir é através do homicídio
de um homicida. No entanto, para mim esta diferenciação parece estar a criar
Se assumimos que matar é errado independentemente do contexto, então o ato
de matar deve ser igualmente inaceitável quando é cometido contra um inocente
pelo desejo de um criminoso como quando é cometido contra um criminoso em
para com quem está encarregue de administrar tal pena, pois força-os a contrariar a razão e o imperativo moral de não matar.
pena de morte é a sua ideia de respeito pela humanidade. Kant defende que as
si mesmas. Isto aplica-se à humanidade, aos aspetos presentes em cada um de
usa na defesa da pena de morte, pois para Kant aplicar qualquer outra pena que
não a pena de morte em casos de homicídio, seria não cumprir a justiça perante
pela humanidade de que Kant fala. Para já, pode ser debatido que aplicar a pena
de morte como garantia da justiça é tratar o condenado como um meio para o
complexo. O respeito pela humanidade tem duas formas, uma negativa e outra
positiva. A forma negativa consiste em abster de ações que prejudiquem a nossa
humanidade e a humanidade dos outros. A forma positiva consiste em realitambém ao facilitar a realização dessa humanidade nos outros. A pena de morte
não é compatível com este último ponto. Não é possível admitir a pena de morte
e ao mesmo tempo admitir que estamos a facilitar a realização da humanidade
do criminoso. Ao condenar um criminoso à pena de morte, estamos a determirealização de aspetos humanos por tal criminoso. Para Kant é irrelevante se o
homicida se arrependeu ou não do seu crime, de qualquer maneira o seu castigo
deve ser a pena de morte, o que para mim demonstra uma indiferença para com
a humanidade do criminoso. Pode ser argumentado que um criminoso arrependido demonstra um desejo de se redimir, e podemos traduzir esse desejo como
um objetivo de se humanizar, de realizar em si aspetos intrínsecos à humanidade
querendo abandonar o título de homicida e voltar ao título de pessoa. Se assim
é temos o dever de facilitar essa realização, e de abster de ações que impeçam
isso de acontecer. Ao condenar essa pessoa à pena de morte estamos a destruir
qualquer possibilidade de redenção e por isso não estamos a respeitar a humanidade do criminoso.
ideia do Bem Maior. O Bem Maior de Kant assemelha-se à máxima utilitarista
de Beccaria, que procura assegurar o máximo de felicidade e o mínimo de sofri-
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mento para a maior quantidade de pessoas. No entanto o Bem Maior de Kant
diferença entre este Bem Maior e a máxima de Beccaria é que o Bem Maior de
que Kant fala é um resultado inevitável do cumprimento das leis morais. Não
devemos fazer as coisas porque resultaram no Bem Maior, alcançamos o Bem
ver o Bem Maior não é um dever separado de todos os outros, é o resultado de
todos os deveres morais. Para promover o Bem Maior devemos agir virtuosamente o que implica agir segundo a nossa razão, sem cair na tentação dos nossos
desejos individuais, agir porque é o nosso dever e não porque nos é favorável.
Temos também de ser capazes de alcançar a completa felicidade o que pode
ser complicado visto que não podemos satisfazer todos os nossos desejos visto
que é possível que alguns deles contrariem os deveres morais. O que se procura
é que desejemos agir virtuosamente, e que fazê-lo nos traga felicidade. A ideia
de Bem Maior implica um progresso continuo. O desenvolvimento de virtude
e da felicidade que dela provém são coisas que se atingem gradualmente com o
desenvolvimento do carácter do homem. Mais uma vez esta noção parece ser elimorte impossibilita qualquer progresso. Kant poderia argumentar que a morte
de um homicida promove o bem maior pois elimina um indivíduo não virtuoso,
mas será que as consequências dessa morte são vantajosas para o Bem Maior?
Para tal ser o caso teríamos que admitir que matar um homicida é um ato virtuoso o que acho difícil de aceitar. É difícil aceitar que matar, independentemente
do contexto, seja um ato virtuoso, é no máximo um ato benigno, e por isso não
pode nunca favorecer a completa virtude e consequentemente o Bem Maior.

O Conceito de Justiça
O conceito que marca a teoria de Kant, especialmente, é o conceito de
justiça. Acima de tudo, o dever da punição para Kant é preservar a justiça, mas
justa ou que uma ação preserva a justiça? Para Kant a justiça é retributiva, olho
que a justiça envolve. O entendimento da justiça como retributiva baseia-se em
crimes devem ser castigados proporcionalmente, como Kant argumenta, através
de penas simbolicamente simétricas; ii) que administrar tais castigos é, por natureza, moralmente correto; iii) castigar um inocente ou administrar uma pena
desproporcional sobre um criminoso é moralmente errado. ii) e iii) são fáceis de
aceitar, seja qual for o nosso entendimento de justiça. É fácil admitir que é moralmente correto castigar proporcionalmente os criminosos e moralmente incorreto castigá-los desproporcionalmente tal como é moralmente incorreto castigar
lidade é uma relação direta. É uma proporcionalidade do tipo 1 para 1, 2 para 2,
3 para 3, etc. Intuitivamente é a proporcionalidade mais fácil de entender, mas
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a proporcionalidade pode ter várias formas que não esta direta. Defender este
tipo de retribuição com base na intuição parece não considerar os aspetos mais
complexos do mundo real. O crime não deve ser pensado de maneira matemática pois é cometido por e sobre pessoas, as pessoas não são assim tão simples.
Há mais variantes a considerar nas nossas contas, não pode ser apenas 1 para 1.
teoria de Beccaria procura também preservar a justiça, embora não seja essa a
sua prioridade. Beccaria não entende a justiça da mesma maneira que Kant a
entende. Para Beccaria a justiça procura apenas o necessário para unir os interesses individuais14, é o que une os cidadãos e os permite abandonar o seu estado
natural e formar uma sociedade. A união dos interesses individuais expressa-se
na máxima utilitarista. Se esse é o caso a justiça pode ser preservada de outras
maneiras que não a retributiva. A proporcionalidade que aqui encontramos sede justiça será moralmente correto castigar proporcionalmente e moralmente
proporcionalidade altera. A preservação da justiça pode de facto ser uma boa
a múltiplas críticas. Visto que para Kant o papel da punição é preservar a justiça,
basta não concordar com o seu entendimento de justiça para rejeitar a sua teoria. Enquanto que com a teoria de Beccaria, visto que o papel da punição é algo
na satisfação dessa função.

Educação
ção de parte enquanto Beccaria sublinha a grande importância que esta tem para
a redução do crime
mas também as penas são importantes para a implementação dessa educação.
Para Beccaria a melhor maneira de prevenir crime não é a punição de crilevante), é um bom sistema educacional. Uma boa educação deve resultar numa
sociedade onde o desejo de cometer crimes, sem escrúpulos morais, é uma raridade. Qualquer homem educado deve entender que cometer um crime não é
vantajoso e por isso deve rejeitar esse caminho. A preocupação com educação
também se faz mostrar nas ponderações de Beccaria sobre como devem ser as
possibilidade de múltiplas interpretações. Desse modo, qualquer pessoa pode
compreender as leis da mesma maneira. Qualquer cidadão educado seria capaz
de compreender as consequências de cada crime e, sensatamente, iria deduzir
lar para uma racionalidade mais do que um sentido moral, racionalidade essa que
14.
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pode ser apurada através de uma boa educação. Em Dei Delitti e Delle Pene, Beccaria não expande muito sobre as suas ideias sobre a educação, mas acho justo
penal, deduzir que para Beccaria uma boa educação seria aquela que é capaz de
fornecer ao cidadão as ferramentas necessárias para entender as leis. Uma má
educação abre caminho à possibilidade de um cidadão não compreender que
castigos correspondem a cada crime. Por isso, tornaria possível a defesa “eu não
Numa sociedade com um bom sistema educacional o crime seria menor pois
um maior número de cidadãos veria que não é racional cometer crimes, e aqueles que cometessem crimes estariam automaticamente a consentir ao inevitável
castigo. Para Beccaria as pessoas cometem crimes por ignorância, ou porque
desconhecem as consequências ou porque desconhecem a razão. Uma boa educação é essencial para o desenvolvimento das mentes dos cidadãos. Se for possível embutir nas mentes dos cidadãos que o crime é algo que não é desejável,
então estaríamos a prevenir um maior número de crimes e não seria necessário
recorrer à punição tantas vezes. Uma boa educação resulta numa sociedade sem
interesse por crime.
Para além do enorme papel que educação tem para a redução do crime,
como já mencionei, a educação mostra-se também relevante para a teoria de
Beccaria como um resultado da punição. As penas aplicadas são também, de cerBeccaria, as penas devem provocar o maior impacto possível nos terceiros que
as observam enquanto causam o mínimo sofrimento possível a quem são aplicadas. Esse impacto tem a função de dissuadir as pessoas de cometer crimes semelhantes àquele que motivou a pena. A pena serve para educar quem a observa à
realidade das consequências do crime, pois por vezes ler sobre as consequências
de um ato numa lei apenas nos fornece um entendimento abstrato da realidade,
enquanto observar a pena a ser aplicada sobre outro cidadão de carne e osso,
concreta. O papel formativo da punição é um aspeto crucial para Beccaria, como
já vimos a punição deve formatar a mente dos cidadãos de modo a desejarem
abster de cometer crimes. A punição deste modo revela-se semelhante à edu-

de dissuasão de crime, deve ser habitual pois os Homens aprendem pelo hábito.
Kant acredita também que uma boa educação é extremamente útil para o
desenvolvimento da razão e consequentemente do carácter das pessoas. Seria
por isso um salto razoável admitir que, também para Kant, uma boa educação
resultaria em menos crime. No entanto como já vimos esse não é o objetivo
Beccaria, as considerações de Kant sobre a educação são relativamente conhecidas. Para Kant é através da educação que o homem se torna homem, que o homem se humaniza. A educação permite ao homem afastar-se das suas tendências
animalescas e deixar-se guiar pela sua razão. Esta educação faz-se na infância,
educam-se as crianças para serem homens. As crianças devem ser educadas, não
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para serem como os homens da atualidade, mas sim melhores que esses, homens
do futuro, num constante melhoramento da espécie humana. Kant mostra então
uma preocupação com o progresso da sociedade, um desejo de ser melhor e
melhor à medida que as gerações passam. Uma das matérias que Kant privilegia
na sua conceção de uma boa educação é a moralidade. Uma educação moral
para Kant não consiste em ensinar o que se deve ou não deve fazer, mas sim
desenvolver as capacidades necessária para escolher o que se deve ou não deve
através da razão. Essas regras que devem ser entendidas como leis universais são
as supostas leis morais. Para Kant não importa apenas o que fazemos, importa
também as intenções por de trás das nossas ações. Não basta agir corretamente,
temos que agir corretamente porque é a coisa certa a fazer e não por que nos
é útil ou favorável. A educação deve então procurar desenvolver a boa vontade
das crianças, pretende fazer com que as crianças escolham fazer as coisas certas
pelas razões certas. Esta conceção assemelha-se ao que Kant nos diz sobre a
punição, devemos punir porque é justo e não porque é útil.
A educação tem o papel de desenvolver o carácter das crianças e o que se
procura é desenvolver um carácter que resultará num homem virtuoso, consciente das leis morais, que age segundo as mesmas pois é o que a razão dita ser a coisa certa a fazer. Na educação para um bom carácter Kant sublinha a importância
razão. Qualquer desobediência deve ser punida, interessante pois esta punição

qualquer interferência humana, por exemplo as consequências físicas de fumar
sa para o nosso tema são estes últimos. Parece que, neste contexto, os castigos
uma ferramenta útil para a construção de um bom carácter. As penas colocadas
os castigos educacionais têm. Kant não vê qualquer oportunidade para educar
no sistema penal, as punições apenas servem como um ajuste de contas. Mas
porquê? O que é que faz com que os castigos da infância sejam educacionais e
educação ou pelo melhoramento da espécie humana, é apenas uma limpeza das
injustiças. Talvez a diferença para Kant seja a quem estes castigos são aplicados,
uns a crianças outros a criminosos. Parece que Kant vê utilidade nos castigos
aplicados a crianças pois estas ainda estão em formação, ainda não são homens
por isso ainda podem aprender com os seus erros. Enquanto os criminosos
já são homens, já estão formados e não podem aprender com os seus erros, a
única coisa que podem fazer é enfrentar as consequências das suas ações. Se os
homens perdem a capacidade de aprender é algo debatível, mas imaginemos que
era uma criança que cometia um crime, qual a punição apropriada nesse caso?
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Para uma criança que desobedece a uma lei, será que o seu castigo deve também
ser educacional, ou apenas retributivo? Devemos aproveitar a oportunidade para
educar a criança e possivelmente melhorar o seu carácter, assim no futuro não
iria voltar a desobedecer à lei? Ou será que o carácter desta criança não tem
interesse para a pena, apenas interessa que a justiça seja exercida. Esta parece
ser uma grande falha para a teoria penal de Kant, a impossibilidade de melhoramento. O desenvolvimento moral da espécie humana parece tomar um segundo
lugar à preservação da justiça. Vejo difícil entender se isto se dá porque Kant não
acredita que seja possível que um criminoso aprenda ou se essa possibilidade é
totalmente irrelevante para a justiça, estou mais inclinada para aceitar a última
opção, mas ao mesmo tempo parece-me irrazoável por parte de Kant aceitar tal
situação. Se Kant acredita que os criminosos podem aprender e tornar-se virtuosos, porquê negar-lhes essa oportunidade? Porquê negar o progresso de um
indivíduo e consequentemente o progresso da humanidade?

Intenção e Contexto
Ambos os autores abordam a punição de maneira objetiva e absoluta, isto
é, as penas que propõe são respostas à ação criminosa efetuada sem considerar
as intenções por detrás de tal ação. Ambas as teorias falam de uma proporcionalidade entre a pena e o crime, embora essa proporcionalidade se exprima de diferentes maneiras, em ambas as teorias o que interessa para a proporcionalidade da
pena é a perturbação causada pelo crime. Na avaliação do grau de perturbação
apenas interessa a ação e como é que essa ação criminal afetou a sociedade. O
autor da ação, as condições em que a ação foi efetuada, as intenções por detrás
da ação, nada disso interessa.
que uma teoria objetiva procura evitar a discriminação, no entanto, temo que
um sistema penal não pode ser assim tão linear. Quando aplicamos estas teorias
no mundo idealizado essencial à sua teorização, esse método parece razoável,
mas quando temos que traduzir as mesmas teorias para o mundo real as coisas
complicam-se. Temos que adaptá-las apropriadamente de modo a conseguirem
lidar com as complexidades do mundo humano. O simples facto de avaliarmos
um crime pela perturbação que ele causa, seja a indivíduos ou à sociedade no
seu todo, implica uma preocupação com a intenção. A realidade é que a mesma
ação pode ter efeitos diferentes na sociedade segundo a sua intenção. Um criminoso que rouba um banco para alimentar os pobres causa menos dano que um
género causam dilemas interessantes, especialmente para uma teoria utilitarista
como a de Beccaria.
Se o derradeiro objetivo de uma sociedade é garantir o máximo de felicidade e o mínimo de sofrimento para a maior quantidade de pessoas possível, é
concebível que certos crimes sejam favoráveis a esse objetivo. Imaginemos uma
aldeia onde as pessoas vivem todas na pobreza exceto um homem muito muito
rico. Um dia um criminoso decide roubar esse homem e distribuir a sua riqueza
viver uma boa vida, embora menos dinheiro do que estava habituado. Podemos
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dos cidadãos, embora seja prejudicial para o homem rico não lhe causa sofrimento excessivo. Então a pena não deve ser muito severa. Imaginemos agora
que o criminoso faz exatamente a mesma ação, rouba exatamente o mesmo
pois não há qualquer bem para contrabalançar o mal feito. Devem estas duas
situações ser punidas da mesma maneira?
é inevitável. A pena aplicada é também explícita na lei, por isso a intenção não
tem qualquer papel na sua consideração. Mas se a maneira de avaliar a proporcionalidade da pena em relação ao crime é avaliar o dano causado por esse crime,
expressar isso na lei. Ou temos de acrescentar à lei todas as possíveis intenções e
consequências por detrás de um crime, ou temos de as abrir para interpretação.
Dizer que uma ação proveniente de boas intenções deve ser punida menos severamente do que uma ação proveniente de más intenções é problemático pois
para isso necessitamos de saber o que são boas e más intenções, o que pode abrir
portas a múltiplas interpretações da mesma ação. As intenções também são proexpressa como a sua intenção é verdadeiro ou falso.
contexto. Isto é as condições que levaram à ocorrência de um crime. Beccaria defende que as leis devem ser iguais para todos independentemente do seu estatuto
entre diferentes grupos sociais. Todos devem ser tratados da mesma maneira.
Esta generalização embora útil e compreensível pode ser, em casos, prejudicial.
minoso está comprometida. Acredito que Beccaria não tenha tido estes casos
em mente pois os estudos e as considerações sobre a saúde mental muito têm
evoluído desde 1764, quando publicou a sua obra, mas como disse, é necessário
de Beccaria à realidade do seu tempo, é necessário aplicá-la à nossa realidade. A
defesa de insanidade mental, embora ainda ocasional, tem vindo a ser mais frequente e por isso acho interessante explorar o que Beccaria diria de tal defesa. A
defesa de insanidade mental procura alegar que um indivíduo não é responsável
por uma ação criminosa pois sofre de alguma irregularidade mental, seja uma
doença psiquiátrica ou uma incapacidade mental. Em casos como estes pode
argumentar-se que o criminoso não tinha conhecimento das consequências das
suas ações pois é incapaz de entender as leis. Isto é, mesmo com as leis tão explícitas como Beccaria deseja, o criminoso não possuía as capacidades mentais para
as entender. Não nego que deve haver punição, mas será que é justo punir este
criminoso da mesma maneira que punimos um outro criminoso responsável por
um crime semelhante e que tinha todo o conhecimento e entendimento da Lei?
Esta situação é realmente complexa e possivelmente não existe uma resposta
certa. Todavia são estas as situações que temos de considerar quando tentamos
formar uma teoria penal. O mundo real está repleto de complexidades e situa-
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ções ambíguas, uma teoria absoluta não resolve todos os nossos problemas. É
sempre necessário espaço para interpretação e adaptação às diferentes situações.
luta, mostra uma certa preocupação com o contexto, especialmente nos casos
equivalente ao crime, seja diretamente ou simbolicamente. No caso do homicídio a pena é diretamente equivalente, na forma da pena de morte, a forte defesa
deste tipo de punição faz-nos pensar que não existiriam quaisquer exceções, e
que todos os indivíduos seriam sujeitos às mesmas consequências. No entanto
Kant fala-nos de dois casos em que o homicídio não deve resultar na pena de
“No entanto, há dois crimes dignos de morte em relação aos quais permanece ainda duvidoso se
honra. Um é o sentimento de honra do sexo, o outro o de honra militar, e certamente se trata da
verdadeira honra que, como dever, cabe a cada uma destas duas classes de homens. O primeiro crime é o infanticídio materno (infanticidium maternale); o outro, o assassinato de um companheiro
de guerra (commilitonicidium), o duelo.”16

A introdução de honra na ponderação de que penas devem ser aplicadas
em determinados casos parece debilitar o prévio argumento de Kant, que diz
que a punição deve ser principalmente retributivista. Podemos associar a honra
com a dignidade e o respeito pela humanidade de que Kant fala noutros aspetos
dois casos é porque para ele estes casos encontram-se fora da lei. Em ambas as
situações o homicida vê-se forçado a regressar a um estado de natureza onde a
lei não governa. No caso do duelo, ocorre uma ofensa à honra militar do indivíjurídico. É uma situação onde ambos os participantes consentem à possibilidade
de morte, seja quem ofende seja quem se defende, o que torna este caso imediatamente menos agreste que um onde quem é morto não consente ao mesmo.
de a defender o que apenas é possível pelo homicídio do ofensor (ou no pior dos
casos, na morte por resultado da perda do duelo). A mesma ideia de defensa de
honra está por de trás do caso de infanticídio materno. Apenas está incluído nesgundo Kant, uma criança bastarda nasce fora da lei, visto que não é resultado de
um casamento, assim não está protegida pelo estado como os outros cidadãos.
Para Kant o nascimento de uma criança fora do casamento é uma grande vergonha para a mãe, uma ofensa à sua honra, que não pode ser restaurada pela legisque sofrer tal vergonha. E visto que a criança nasce fora da lei, não há nada que
a impeça de o fazer. Ambos os casos não estão isentos de castigo, no entanto,
não devem ser considerados iguais a outros casos de homicídio onde a punição
16.
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honra em frente dos seus companheiros; a mãe deve ‘eliminar’ a sua criança bastarda antes que a sua vergonha seja conhecida por terceiros. É evidente que estes
casos são particulares da época de Kant e que a opinião pública dos dias de hoje,
no entanto, a ser interessante analisar estes casos na tentativa de entender o que
os faz ser diferentes de outros casos de homicídio. Porque é que a vergonha de
samento pesam tanto sobre a pena que lhes deve ser aplicada? Não poderia ser
argumentado que outros homicídios também são efetuados como um esforço
para evitar vergonhas? Imaginemos um caso semelhante ao do duelo, mas não
com militares, um caso onde um lutador de MMA ofende um outro lutador (diz
que é um cobarde e mais fraco que ele). O lutador ofendido sofre uma vergonha perante os seus companheiros e a única maneira de restaurar a sua honra
é combater o lutador que o ofendeu. Numa luta de MMA existe sempre um
risco de ferimentos graves e até de morte, por isso podemos assumir que para
aceitar combater é necessário aceitar essas possibilidades. Imaginemos então que
ambos os lutadores consentem ao combate e que o lutador ofendido acaba por
matar o lutador que o ofendeu. Será que neste caso, tal como no caso do duelo,
o homicídio não deve ser punido com morte? Será que esta seria também uma
exceção ou é diferente pois não se trata de militares? Se esse for o caso, parece
extremamente elitista por parte de Kant, pois tanto militares como lutadores são
humanos, capazes de sofrer vergonhas semelhantes. Não há razão para que um
tenha um tratamento privilegiado.
Para aceitarmos estas exceções teríamos então de aceitar outros casos semelhantes como exceção também. Se a opinião pública e a honra são fatores
determinantes nestes casos, então devem também ser considerados em todos os
tipos de crime, por isso, se Kant a aceita como um fator determinante das penas
nestes dois casos, deve aceitá-la como tal em todos os outros casos. Se aceita a
vergonha de uma mãe com uma criança bastarda como razão para que esta não
seja sujeita a pena de morte, devia também aceitar a vergonha de um homem
cuja mulher se quer divorciar dele e, num esforço para evitar a vergonha de ser
iguais, mas se é a vergonha da opinião pública que afeta a pena aplicada, então
não vejo porque razão devem ser tratados de maneira diferente por Kant. A
introdução dos conceitos de honra e vergonha complicam a sua defesa de uma
punição retributiva. A proporcionalidade já não pode ser de 1 para 1 pois existem agora mais variantes.
Observamos então um problema comum às teorias de ambos Kant e Beccaria. a realidade do sistema penal não pode ser englobada numa teoria de tamaessas ambiguidades em conta.
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Conclusão
ta análise reparo que apenas Beccaria mostra uma preocupação pelos motivos
pelos quais os criminosos cometem crimes. Esta preocupação é necessária pois
para prevenir crime é necessário saber a sua origem. Beccaria argumenta que as
pessoas cometem crimes por lapso de razão, e por isso para prevenir crimes é
necessário educar as pessoas sobre as leis e apelar à sua razão como motivo de
abster de atos criminosos. Beccaria entende também que existem fatores extepobreza, etc. Por essa razão é igualmente importante para Beccaria que a sociedade procure melhorar-se noutros aspetos para além do crime. Procurar alcançar
a máxima utilitarista é procurar uma sociedade mais feliz, e numa sociedade feliz
o desejo de cometer crimes é menor. O porquê da punição é, para Beccaria, esse
mesmo, o de alcançar uma sociedade mais feliz.
Kant por outro lado parece negligenciar as origens do crime, o porquê do
crime. Kant não oferece qualquer razão pela qual as pessoas cometem crimes, o
É me aparente que ambas as teorias têm o seu mérito e as suas falhas, mas
porque a meu ver a teoria de Kant parece ser muito limitada no que consta ao

apenas com a justiça.

samente incluída no sistema penal. As pessoas são seres complexos e cometem
crimes por múltiplas e complicadas razões. A justiça e a moralidade são conceitos extremamente ambíguos e todos estes fatores tornam o desenvolvimento de
-

pois as suas ideias têm consequências graves em pessoas de carne e osso. Em alguns casos é literalmente uma questão de vida ou morte (caso da pena de morte).
também com compaixão pela vida humana.
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Resumo:

O objetivo do nosso estudo é compreender a relação entre pensamento e imagem, ver
e pensar. O que significa pensar com e através do cinema ? Pode a imagem pensar?
Partindo da obra de Gilles Deleuze - Imagem-Movimento e Imagem-Tempo - propomos num
primeiro momento explorar a imagem, onde Deleuze se encontra com Henri Bergson (Matéria e Memória) - e num segundo momento compreender as transformações
no pensamento que se articulam com a imagem cinematográfica: a emancipação do
tempo, o poder do falso e por fim o noochoque, onde Deleuze se encontra com Antonin
Artaud. Se pensar é criar, e a filosofia cria conceitos, é esse o objetivo de Deleuze no
díptico, o que implica que o cinema seja matéria para pensar. Os cineastas são, assim
como os filósofos, pensadores e criadores que, em vez de conceitos, pensam por e com
imagens.

Palavras-chave:

imagem, movimento, Deleuze, cinema, tempo, pensamento.

Abstract:

The aim of our study is to understand the relation between thought and image, see
and think. What does it mean to think with and through cinema? Can the image think?
From Gilles Deleuze’s ouvre Mouvement-Image and Time-Image - we propose, firstly, to
explore the image, where Deleuze meets Henri Bergson (Matter and Memory) - and secondly, comprehend the changes in thought that go together with the cinematographic
image: time out of joint, the powers of the false and lastly, the noochoque, where Deleuze
meets Antonin Artaud. If to think is to create, and philosophy creates concepts, then
that is Deleuze’s intent in this diptic, which means that cinema is a matter for thinking.
Filmmakers are, such as philosophers, thinkers and creators that, instead of concepts,
think by and with images.

Keywords:

image, movement, Deleuze, cinema, time, thought.
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Emergência e Holismo
Um pouco por Toda a Parte
João Rebelo

Universidade de Lisboa

Resumo

O conceito de emergência, associado à metafísica, à filosofia da ciência e à epistemologia, tem sido discutido com maior intensidade nos últimos anos, a par de vários desenvolvimentos científicos.Partindo da definição mais simples de emergência enquanto as
situações em que “o todo é maior do que a soma das suas partes”, pretende-se fazer notar que há um certo tipo de emergência que é ubíquo a todos os fenómenos descritos
a partir de sistemas. Nesta visão, o problema da emergência é reconduzido a uma certa
interpretação do problema da constituição material. Uma recondução deste tipo, mesmo que aqui esteja apenas esboçada, pretende desmistificar o célebre “slogan”, e conceder plausibilidade metafísica a um conceito com a história de mistério e misticismo.
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Introdução
O objetivo desta investigação é simultaneamente muito, e quase nada, ambicioso. Pretende, por um lado, abordar e integrar várias perspetivas sobre o fenómeno de Emergência num contexto de uma metafísica (no sentido clássico do
termo); por outro lado, não pretende convencer ninguém das conclusões a que
chega, uma vez que estas se prestam mais a ser consideradas como especulação
11, 165-210, Lisboa: CFUL.

João Rebelo

166

que me foi possível apresentar em sua defesa.
Aquilo que começou como um projeto de investigação sobre um tema
muito vasto, terminou no que eu denominaria como um esforço estético de
formas de emergência. Este holismo é habitualmente expresso no famoso slogan
“Quando o todo é maior do que a soma das partes” e que será, irremediavelmente, repetido ao longo do trabalho.
A primeira secção dedicar-se-á a dar uma breve descrição daquilo que habitualmente é considerado como o fenómeno de Emergência. Uma vez que
eminentes, a argumentação orienta-se mais no sentido de tentar dar uma ideia
Logo à partida será dado maior ênfase ao holismo que pretendo que sirva de
-se-á sobre Relações, e propõe um exercício de especulação sobre a importância
destas para o fenómeno de Emergência. A terceira secção abordará uma forma
diferente de olhar para o slogan holístico, enquanto parte de uma certa Teoria da
Informação. A quarta secção pretende demonstrar como as conclusões retiradas
dos capítulos anteriores não resolvem o debate sobre a existência do fenómeno
de Emergência, e pretende reconduzir o debate a uma certa versão do problema
da constituição material.

Secção 1 - Emergência
1.1 Porquê emergente?
O estado da arte em matérias de emergência tem-se vindo a expandir a
as várias perspetivas sem encher espantalhos dos seus respetivos autores. Apesar
disso, nesta secção e ao longo de toda a investigação, pretendo fazer uma apreciação de alguma da literatura que tem surgido sobre o assunto.
Ao longo desta parte da dissertação, pretendo falar um pouco sobre a deainda sobre as teses que habitualmente se lhe opõem. Para tentar dar alguma estrutura a este campo tão vasto usarei a obra recente de Paul Humphreys (Humphreys 2016) como ponto de partida para a discussão. Este autor sistematizou
uma taxonomia para o fenómeno, mas o foco do livro incide sobre o problema
da possibilidade de consideração de emergência ontológica e diacrónica. Esta
investigação, por outro lado, incidirá principalmente sobre o problema do holismo, como já foi mencionado na introdução.
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1.2 O que é?
fensores (os emergentistas) já abandonaram. Este conceito aplica-se a situações
a maior parte das palavras que usamos, quando está usada num determinado
sentido, percebemos exatamente o que quer dizer, mas quando a tentamos
contra-exemplos.
Na minha opinião, o que melhor assinala este fenómeno é o slogan: “Quando o todo é maior do que a soma das suas partes.”1
Note-se que o slogan apenas assinala o fenómeno e a posição, porque é
considerarão, Humphreys incluído, que nem sequer se trata de uma condição
necessária para todas as potenciais instâncias deste fenómeno.
É fácil perceber porque é que deixa muito a desejar: é demasiado vago.
estas “partes” (o que pode vir a ser problemático), mas o pior dos seus crimes é
deixar os conceitos de “soma” e “maior” completamente em aberto: de que tipo

1.3 Breve esboço
Para melhor entender aquilo que o nosso slogan quer dizer, podemos pensar
na soma de átomos (abstratamente concebida), contra o fenómeno de ligação
química: é fácil conceber que um tanque em que se misturam duas partes de hidrogénio e uma de oxigénio em forma gasosa (sem nenhuma faísca que catalise a
reação), é bastante diferente de um tanque com água, apesar de terem conterem
caso como no outro.
Esta caraterização deixa-nos com alguns problemas quando pretendemos
nosso habitual ponto de vista, parece lógico considerar que a forma “maior” ou
podemos inferir com raciocínio de baixa complexidade.
Mas esta é uma ressalva de cariz psicológico que pretende ser ultrapassada:
não é por algo ser mais psicologicamente prevalente que poderá ser considerado
“maior” que outra coisa cuja interação com um sujeito-numa-cultura é mais
ténue ou desconhecida.
Com tanta ressalva e indeterminação, ainda assim insisto que esta é a me1. O emergentista é habitualmente colocado em oposição ao reducionista, que assim será assinala-

do por um contra-slogan: “O todo nunca é maior do que a soma das suas partes.”. O reducionismo,
slogan

reducionismo do Atomismo Gerador (“Generative Atomism”) como o maior rival da posição emergentista (Humphreys 2016: 11-18).
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lhor forma de introduzir o conceito de emergência a alguém, porque intuitivatendo-o em mente. Podemos não saber o que “soma” e “maior” querem dizer,
mas ainda assim, percebemos com facilidade que protões e eletrões formam algo
mais quando os segundos orbitam os primeiros; que uma molécula é mais que os
átomos que a constituem; que uma célula é mais que as moléculas que a constituem; que uma pessoa é mais do que a carne que a constitui; que uma assembleia
enquanto órgão político é mais do que os mesmos políticos que a constituem
reunidos numa sala sem um propósito, etc. Poderemos não concordar que todos
estes exemplos são casos de emergência, mas percebemos o que é que está a
querer ser transmitido.
Para trabalhar estes exemplos, seria necessário abordar vários assuntos
de extrema relevância para a discussão do tema da emergência: o problema da
constituição por propriedades essenciais ou acidentais e assim o carácter modal
de propriedades, a necessidade de uma determinada relação entre as partes e o
todo, e até possivelmente um certo relativismo de propriedades. Todos estes
temas têm o seu lugar na metafísica, mas a sua integração na emergência requer a
assunção de posições fortes logo à partida: Quão abundantes são as propriedades?
Podem existir em mais do que um objecto simultaneamente? Estão dependentes
dele? Propriedades negativas existem?2 Cada resposta a uma questão irá originar
uma perspetiva sobre a emergência de propriedades diferente.

1.4 Uma taxonomia
Antes de prosseguir, gostaria de dar o devido crédito à taxonomia que
Humphreys propõe e apresentá-la aqui com uma brevíssima descrição de cada
classe.
relações em que se baseia, e de acordo com o tempo em que surge.
Na dimensão relacional pode ser:
- Ontológica: Quando o fenómeno emergente é um facto objetivo do
mundo. Considera-se que pode ocorrer emergência de objetos, de propriedades,
ou de leis.
- Inferencial: Quando o fenómeno emergente não pode ser derivado, mesde incompressibilidade computacional: uma determinada propriedade macroscópica do sistema é imprevisível, salvo em simulação, das condições iniciais desse sistema.3
- Conceptual: Quando o fenómeno emergente requer a introdução de uma
nova abordagem conceptual para ser descrita. Requer o uso de novos predicados
ou revisão da expressão de leis ou mesmo da teoria.
2. Para investigar alguns dos problemas relacionados com a abundância de propriedades, ou pro-

priedades negativas, ver (Fairchild 2017).
3.

O tema será também abordado posteriormente no decorrer desta investigação.
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Na dimensão temporal pode ser:
- Sincrónica: Quando as entidades emergentes ocorrem simultaneamente
com as entidades com que se relacionam.
- Diacrónica: Quando as entidades emergentes podem ocorrer posteriormente ao estabelecimento dos fenómenos que lhes dão origem.
O sincronismo de entidades emergentes é uma condição bastante restriticrónica é bastante mais relaxada nesse aspeto.
Neste nível de análise, é importante ressalvar que aquilo que está a ser
pode ser usada para sistematizar as posições dos defensores de várias formas
de emergência, ou pode ser usada para sistematizar os próprios fenómenos que
estão em consideração. Por outras palavras, posso usar esta taxonomia para dizer
que determinado autor hipotético diz que a Emergência ocorre se e somente se
cial e conceptual não são verdadeiros casos do fenómeno); ou posso dizer que
determinado fenómeno representa um exemplo de emergência conceptual sincrónica, reconhecendo que existem outros tipos de emergência que não ameaçam esta posição.
Taxonomias alternativas existem ainda hoje em dia, mas sobre elas não
terei muito a dizer pelo que esta será aquela que tentarei ter em mente ao desenvolver a investigação. Apesar disso, há uma divisão que é historicamente impor- Forte: habitualmente associada a uma vertente ontológica, este tipo de
atribuindo-lhes muitas vezes propriedades e até um certo tipo de poder causal
sobre as entidades que lhes dão origem.
- Fraca: habitualmente associada a uma vertente epistemológica, este tipo
de emergência diz que entidades emergentes podem não ser entidades no sentido metafísico do termo, ainda que façam parte necessária de determinado aparelho conceptual.
Como se pode ver, a emergência forte está habitualmente associada à emergência ontológica, e a emergência fraca às emergências inferencial e conceptual.
Apesar desta distinção, as posições concretas que cada autor defende sobre a
“força” da sua emergência são tão variadas que se torna praticamente impossível
cional já mencionado, aquilo que pareceria um caso de emergência fraca, pode
vir a ser considerado forte, se se assumir (por exemplo), que este fenómeno não
representa uma mera falha dos nossos mecanismos representacionais, mas sim
um facto metafísico.
Aproveito também este segmento para fazer notar que nem todas as posições emergentistas mencionadas estão em direto confronto com todas as posições de reducionismo: habitualmente, muitos casos de emergência surgem apenas para suplantar um determinado caso de falha na redução. Dependendo do
tipo de reducionismo considerado à partida, assim surgirá o tipo de emergência
em resposta.
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1.5 Caracterizando a emergência
O slogan que considerei central para esta investigação é apenas um dos
potenciais critérios que
vários (ou todos os) fenómenos de emergência. Assim, ao holismo de “Quando
o todo é maior do que a soma das suas partes”, somam-se: a natureza relacional,
um carácter de novidade, e uma certa autonomia. Apesar de não serem critéemergência e a colocar o problema holístico na sua posição, pelo que se seguem
sub-secções dedicadas à novidade e à autonomia. As relações iniciam a secção
seguinte, devido à sua importância acrescida.
1.5.1 Novidade
Para que um fenómeno seja considerado emergente, é habitualmente requerido que exiba algo de novo relativamente àquilo do qual emerge. Isto está
implícito no chavão holístico: para ser algo mais do que a mera soma, é necessário que à soma se acrescente algo que não estava lá, algo de novo, que venha
aumentar o que estava a ser considerado. No entanto, há também diversas maneiras de encarar esta novidade.
Uma entidade será novidade em respeito a um determinado domínio, de
acordo com uma determinada condição de fecho desse mesmo domínio, se não
estiver incluída nesse domínio, de acordo com essa condição.4
assume-se que será uma que seja relevante para o domínio em questão.
Várias perspetivas reducionistas contemplam um critério relacional, no
ciente para declarar uma entidade como emergente. Por outro lado, a novidade
quando considerada de forma genuína, já se encontra explicitamente fora da
emergente parece-me ou demasiado misterioso, ou oferecendo uma explicação
meramente circular. Para ilustrar o problema, aproveitarei a experiência de pensamento que Humphreys chama “Mundo das Damas”: imagine-se um mundo
que é um tabuleiro de damas, cujas entidades fundamentais são peças brancas
e pretas. Estas peças são regidas por leis que se assemelham muito às regras do
jogo. No entanto, quando uma peça branca chega à ponta oposta do tabuleiro,
surge no seu lugar uma peça azul e quando uma peça preta chega à ponta oposta,
surge uma peça vermelha. Ambas estas novas peças podem mover-se de maneira
ortogonal, e as peças azuis podem aniquilar tanto as pretas como as vermelhas,
e as peças vermelhas, tanto as brancas como as azuis.
Quando surgem as peças azuis e vermelhas, é de facto algo de novo que
surge no domínio do universo imaginado. Assim, no tempo T existe um determinado tipo de partículas P, sujeito a um determinado tipo de leis L, e no tempo
T+1 existem P, L, e ainda as novas partículas R, e as novas leis M. Esta novidade
4. O exemplo mais clássico, do fecho do domínio físico com base no critério causal é abordado na
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é imprevisível para quem apenas conhece as leis do universo antes do tempo
T+1 em que uma peça chega à ponta oposta do tabuleiro. No entanto, o seu
surgimento é explicado por uma “lei natural” criada de forma ad hoc. Parece-me
claro que todos os fenómenos físicos podem ser explicados com base numa
quando nos deparamos com o sobrenatural ou mágico. Refraseando, o problema
da novidade é que se for concebida como genuína novidade, como no caso das
peças do Jogo das Damas, então carece de uma explicação propriamente concebida: um alargamento do domínio tanto das entidades como das leis; mas se for
concebida como novidade conceptual, então parece dependente da emergência:
5
nição não adianta muito ao esclarecimento.
em estabelecer um bom critério de verdade. Isto porque é difícil ter a certeza
se o domínio é uma entidade real, ou apenas um modelo epistémico. Pode-se
mia de um país. Este domínio é uma função de produtores, consumidores e o
estado. Habitualmente considera-se que os movimentos de asteroides e cometas
não pertencem a esse domínio. Mas um meteorito de ouro de dimensões apropriadas pode alterar a economia de um país. Então das duas uma: ou alargamos
o domínio da economia de um país para passar a incluir objetos extra-terrestres,
processo que pode ser iterado até o domínio ser o universo todo, micro e macroscópico; ou então assumimos que o domínio não é real, mas apenas um modelo aproximado, dependente de um sujeito que o formule e interprete.
A questão sobre a realidade dos nossos modelos não pretende ser aqui
respondida, porque há fortes argumentos para serem feitos em qualquer dos
sentidos. No entanto, a novidade enquanto critério para emergência parece estar
dependente desta resposta. Não é necessariamente um mau critério, e pode até
ajudar a distinguir casos de emergência forte e fraca se for tido em conta, respetivamente, a visão realista ou a visão epistémica.
1.5.2 Autonomia
Este critério está muitas vezes associado à novidade, mas é ainda assim diferente uma vez que existe autonomia sem novidade, e vice-versa. Rapidamente
que existem entidades autónomas que o são somente por não estarem minimamente relacionadas. Ignorando por agora esses casos (uma vez que se afastam
entidade emergente e o seu substrato de acordo com vários parâmetros: de ex5. Uma terceira forma de colocar a questão poderá ser: As Leis que governam o Universo são

dependentes de entidades que as instanciem, ou existem para lá delas? No caso do Jogo, será que
as leis sobre o movimento das peças azuis e vermelhas existem antes de existirem essas peças? Ou
estarão antes “embutidas” em cada uma das peças?
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plicação, de previsão, causais, nomológicos, lógicos ou conceptuais etc. (a lista
não pretende ser exaustiva). Esta variedade de “autonomias” faz com que seja
necessário determinar um destes tipos de autonomia para que seja característico
de entidades emergentes. Alternativamente, teremos de explicar porque é que
em cada caso particular de emergência, é um determinado tipo que está a ser
considerado e não outro.
Como exemplo dos diferentes tipos de autonomia, considere-se que um
determinado software é conceptualmente autónomo do hardware em que é executado, mas causalmente dependente do mesmo hardware.
A conclusão a que pretendo chegar é que, tal como os demais critérios, a
autonomia parece estar intimamente associada à emergência, ainda que os parâmetros dessa associação não sejam simples de expor.

1.6 Um pouco sobre causalidade
Quando se considera a autonomia e a novidade ligadas ao fenómeno de
emergência, vale a pena falar um pouco sobre causalidade. O conceito tem uma
uma entidade, e o da causalidade “descendente”.
“Existir é ter poderes causais” é o slogan (conhecido como “Alexander’s Dictum” (AD)) que caracteriza a ideia de que uma entidade deverá ter a capacidade
para afetar outras de forma a ser considerada como existente. Esta frase pode
sejam emergentes terão de ter poderes causais. O ponto que é interessante é o
desenvolvimento do slogan em algo mais que isso. Um reducionista não precisa
de negar AD para refutar a emergência: pode admitir que as entidades de ordem
superior existem, mas não trazem nada de novo: todos os poderes causais que
oferecem estão presentes nas entidades fundamentais que lhes dão origem. Alex
concretas, existir é ter poderes causais; Ser um existente fundamental é ter podeAnalisando brevemente esta ideia, podemos perceber que aquilo que se
pede de uma entidade emergente é que tenha um poder causal que seja novo,
e independente dos poderes das suas partes. É isso que a meu ver Humphreys
pretende captar com a ideia da novidade e autonomia enquanto critérios de
emergência.6
É importante frisar dois aspetos: primeiro, que a autonomia que é requerida
pelos poderes causais nas entidades emergentes não é absoluta e por isso é expectável que o novo poder causal esteja dependente da existência tanto da entidade emergente como do substrato que lhe dá origem. Isto não constitui um
6.

maneira forte, a novidade e a autonomia podem ser aplicadas tanto de um lado como do outro.

-
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forte contra-argumento à existência de entidades emergentes porque este género
de dependência ocorre do mesmo modo quando uma propriedade está dependente de uma substância que a instancie, sem que isso impeça a existência de
propriedades (nem mesmo propriedades que sejam fundamentais);7 segundo,
que até agora esta causalidade possuída por entidades emergentes só tem de ser
nova e autónoma; e nada é dito sobre as entidades que causam e as entidades
que são afetadas. Uma maneira de garantir que a novidade e a autonomia são
o seu substrato (ou adaptando para o nosso slogan holístico: o todo exerce determinado efeito sobre as partes). Repare-se que esta é apenas uma das formas
apresentados até agora são mais relaxados do que isso, e consideram essa como
apenas uma hipótese entre várias possíveis.
A relação de causalidade, no entanto, parece extremamente contraintuitiva
quando aplicada nestas situações, porque a causa e o efeito costumam ocorrer
entre entidades que se situam no mesmo “nível” de realidade ou, no máximo,
tendo entidades de níveis inferiores afetando entidades de níveis superiores. Percebemos como bolas de bilhar em movimento causam uma vitória de um jogo
de bilhar, mas não diríamos que foi a vitória que causou o movimento das bolas.
O exemplo é muito aberrante devido ao anacronismo que exibe, mas a estranheza que a causalidade descendente provoca não precisa de depender do efeito
do tempo, e pode surgir mesmo em situações sincrónicas: normalmente nunca
diríamos que um formigueiro é a causa das formigas que o ocupam, mas sim que
as formigas que o constroem é que são a sua causa.8
Para efeitos da discussão do holismo, a causalidade descendente deve
ser entendida no sentido mais lato do termo. O conceito aristotélico de “causa material” é, nesta visão, uma causa propriamente dita, assim como relações
de determinação de limite, constrangimento, ou redução de graus de liberdade.
Quando se estuda cada fenómeno de causalidade em particular, os seus géneros
e espécies, faz todo o sentido estabelecer as devidas diferenças, mas para o que
se pretende neste breve estudo, o “umbrella term” causalidade (entendida no seu
sentido mais vago) exprime aquilo que pretendo. Esta pode ser uma das fragilidades desta investigação, mas para já não gostaria de restringir demasiado os
7. Winning e Bechtel levam esta discussão a um nível mais profundo, mas logo nas primeiras

linhas fazem uma distinção entre “ser” e “ser-dependente” que se adequa a este ponto: um fenó8. O conceito de causalidade neste efeito pode estar a ser distorcido ligeiramente, dependendo da

interpretação. Habitualmente não se diz que um empreiteiro é a causa do edifício: é o seu construtor. Como referi no início, a discussão sobre a causalidade é extensa e interessante, mas não pode
ser demasiado desenvolvida aqui.
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possíveis casos de emergência, comprometendo-me com uma visão em que esta
só ocorre quando há redução de graus de liberdade, uma determinação de um
limite, ou mesmo macrese, por exemplo. 9

1.7 Conclusões da Secção 1
Esta secção iniciou-se com o propósito de estabelecer uma ideia do que poderá
ser emergência, se entendida no sentido holístico do termo. O problema de de-

todo emergente, se considerado na sua perspetiva holística, precisa de ter um
certo tipo de autonomia e apresentar um certo tipo de novidade em relação às
partes que o constituem. Uma das formas de garantir a novidade e a autonomia é
com a atribuição de novos e autónomos poderes causais. Dependendo da forma
pode ser muito restritiva, ou muito inclusiva:
Pegando no exemplo do início da secção, um tanque com água pode ser
considerado emergente quando admitimos que exibe o novo poder causal de
apagar chamas, que não é possuído por nenhuma das suas partes de hidrogénio
e oxigénio; ou podemos considerar que é emergente porque tem um ponto de
fusão muito mais alto que as partes que a compõem, e a liquidez à temperatura
ambiente é uma propriedade que não está presente no hidrogénio e oxigénio. Ou
em contraponto, poderá ser argumentado que todos os poderes causais “novos”
na água estão já “em potência” nas partes que a constituem, e que a relação pela
ligação química entre os átomos já necessitava todas as propriedades que estão
a ser consideradas; ou pode-se considerar que as propriedades de “mudança do
ponto de fusão”, ou de forma mais geral, “alteração de uma grandeza” não são
verdadeiras propriedades pelo que não ocorre emergência nesses casos.
Para percecionar a dimensão do problema, este exemplo simples tem em
si pelo menos dois casos de forte candidatura a fenómeno emergente: o de uma
ligação química, que será maioritariamente emergência ontológica sincrónica de
um objeto; e o fenómeno de transição de fase, que será no mínimo emergência conceptual diacrónica de várias propriedades, ou até emergência ontológica
diacrónica de propriedades. (aproveito também para ressalvar que a taxonomia
táxon).
Antes de prosseguir, gostaria de apelar para a possibilidade de resolver
estas diferenças com a consideração de graus de emergência: tal como antes foi
descrita uma emergência forte, e outra fraca, pode-se introduzir uma terminolo-

Carl Gillet faz, na minha opinião, uma excelente análise do fenómeno, chegando à conclusão
que talvez o conceito de “macrese” seja mais indicado para exprimir o tipo de relação que ocorre
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“parca”, para distinguir da epistemológica. Assim, o mesmo fenómeno10 pode
ser considerado abundantemente emergente quando exibe várias características
típicas de emergência, ou parcamente emergente quando exibe apenas algumas
dessas características.
Esta distinção não pretende ser
emergência propriamente dita, mas pode introduzir alguma ordem no estudo
da sua vertente holística. E apesar de ser um salto especulativo aqui introduzido
antes do tempo, peço que se possa ter em mente à medida que prossegue na
leitura da restante investigação.
Assim, agora que percebemos em que é que o todo é maior que as suas partes, podemos passar à discussão de uma possível explicação para essa diferença.

Secção 2 - Relações
2.1 Porquê relações?
Quando se toma o nosso slogan holístico à letra, a primeira coisa que ocorre
é “como?!”. 2 + 2 = 4, e não 5! De um lado e do outro da equação temos de ter
as mesmas unidades! Faz parte das regras mais fundamentais da matemática e,
ouvimos que “um todo é maior que a soma das suas partes”, a primeira intuição
todas as partes que o constituem. A resposta que aparentemente está em todos
os todos é: uma certa relação entre as suas partes.
Repare-se que a existência de uma relação num fenómeno emergente não
abordagens reducionistas incluem relações na sua ontologia. É perfeitamente
natural e apesar disso, uma relação é uma entidade abstrata que ocorre apenas
num dos lados da equação. Não pretendo que toda e qualquer relação sirva
abordagem permite pelo menos afastar a estranheza do slogan holístico, e transferir essa mesma estranheza para o próprio conceito de relação.
Esta secção será dedicada a explorar alguns tipos de relações e a sua in-

2.2 Três Emergências
Há pelo menos três situações em que a palavra “emergência” surge no
dia-a-dia: a primeira refere-se à situação em que uma nova entidade (um todo)
emerge a partir de entidades mais fundamentais11 (partes) que a constituem; a
10.

considerado sob o ponto de vista das entidades que envolve, ou das propriedades que apresenta,
ou das relações que estabelece, etc.
11. Graus de fundamentalidade é uma forma expressiva de referir a existência de diversos domí-
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segunda refere-se a um fenómeno de transformação, quando uma nova entidade
emerge a partir de uma ou mais entidades mais fundamentais que, no entanto,
cessam a sua existência (num certo sentido), quando estão na fusão; a terceira
refere-se a uma situação em que uma nova entidade surge a partir de um determinado meio ou contexto, não necessariamente a partir de partes.
Esta investigação irá ocupar-se principalmente da primeira situação, mas
por agora bastará uma breve abordagem da segunda e da terceira.
Transformação é um determinado tipo de emergência que inclui um caso
especial de fusão. De uma forma abreviada, nestes casos os componentes originais são substituídos por outros. Um caso de fusão é o vidro, em que grãos
de areia são fundidos até obter as características do vidro, mas a separação do
areia que lhes tinha dado origem, indicando que no estado transformado, o vidro
é mais do que apenas a areia que lhe deu origem, e que a areia já não faz parte
do mesmo.12 Este tipo de emergência tem menor relevância para esta investigação por dois motivos: o primeiro é que apesar de ser uma posição que confere
uma base forte para explicar a causalidade descendente, parece fazê-lo à custa
da relação de um todo com partes, uma vez que as partes deixam de existir propriamente enquanto partes. Para este projeto de metafísica, que pretende contemplar fenómenos com o maior grau de generalidade possível, este fenómeno
é demasiado particular. O segundo motivo está relacionado com esta excessiva
particularidade, nomeadamente com o facto de possivelmente existir apenas um
ou dois exemplos reais de transformação ou fusão, por exemplo em eventos de
transformação de partículas fundamentais13. Esta raridade vem acompanhada
traduz para eventos à escala humana. O caso do vidro que serviu atrás como
exemplo, seria considerado como uma analogia à escala humana que não representa de forma adequada o fenómeno.
A terceira situação é mais curiosa porque depende do contexto em que está
a ser usada. O exemplo mais literal consiste na emersão de um submarino que
vem à tona da água para renovar o ar. Do ponto de vista do faroleiro, daquilo que
era o mar calmo e uniforme, brota uma nova entidade, sem que com ela tenha
estabelecido nenhuma relação em particular. Este sentido do termo é também,
se não estou em erro, aquele que está na origem da emergência enquanto perigo:
uma determinada situação que surge de um determinado contexto, sem que seja
constituída por partes desse contexto. Num sentido mais teológico, a emergên-

nios ou níveis. Não pretende, por agora, ter implicações metafísicas. Ou seja, “o que existe” não
é necessariamente apenas o que é mais fundamental. De outro modo, estaria à partida a negar a
possibilidade de emergência, o que não é naturalmente a minha posição.
12. O caso da emergência por transformação e por fusão são os que constituem a base da argumentação de Humphreys. A transformação em particular é o objeto central da experiência de pen13.
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cia assim concebida corresponde à criação ex-nihilo,14 e, por isso mesmo, tem
tuações de vácuo absoluto. Esta forma de considerar emergência também parece
demasiado particular no seu contexto mais rigoroso (das partículas virtuais), e
demasiado informal no seu contexto quotidiano (quando dizemos “Aquele carro
sobre a criação a partir do nada). Do mesmo modo, também descura as relações
que ocorrem entre a entidade que surge e as partes do contexto que a originam.
Apesar deste terceiro tipo de emergência não ser o foco do tema holístico,
a sua existência será fundamental para o reconhecimento da importância das
próprias relações como pilares dos fenómenos emergentes. Por outras palavras,
pode-se considerar que uma relação é, em si mesma, uma nova entidade que
emerge ex-nihilo, entre outras entidades pré-existentes. Nesses termos, um fenómeno emergente com relações entre as suas partes é como se se tratasse de um
caso de uma emergência com outras emergências contidas que lhe dão origem.
Sinto que a obscuridade do parágrafo pode desencorajar a leitura, pelo que uma
vez mais deixarei a especulação neste ponto. De qualquer modo, considero importante que não se ignore por completo este tipo de criação, que será também
considerado mais adiante.

2.3 Níveis de Relações
A natureza relacional dos fenómenos emergentes pode ser entendida de
duas maneiras diferentes, no entanto a melhor forma de entender esta dualidade é introduzir um conceito controverso de “níveis”. Estas entidades têm uma
blemas como os que resolvem, mas é uma noção intuitiva que foi bastante usada
dar uma compreensão intuitiva daquilo que pretende ser a análise de níveis de
zoom-out” que
começa num átomo, que constitui uma molécula, que constitui uma membrana,
que constitui uma célula, que constitui um tecido, que constitui um órgão, que
constitui um sistema orgânico, que constitui um organismo, que constitui uma
população, que constitui um ecossistema, que constitui um bioma, que constitui
um planeta, que constitui um sistema planetário etc. Cada uma das parcelas desta
sequência corresponderá a um Nível de Realidade. É importante ter em conta
que apesar de este exemplo estar a usar uma relação de constituição entre níveis
de objetos, o conceito de níveis pode ser aplicado a outros tipos de relações, e a
por exemplo quando se diz que a psicologia é biologia aplicada, que é química
aplicada, que é física aplicada que é matemática aplicada etc.
É também importante que a admissão de níveis não necessita a admissão
do fenómeno de emergência. O reducionista pode admitir que existam níveis,
14. Aqui discordo de Humphreys, que considera que a criação ex-nihilo não seria uma forma de

emergência. Num certo sentido, considerando que o “nada” é na realidade um “contexto”, a
emergência surge de algo, sem que surja de nada em particular.
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mas não lhes conferir nenhum estatuto para lá daquele que lhes é conferido pelo
substrato. O emergentista habitualmente terá tendência para conferir aos níveis
um estatuto emergente, sendo que é a passagem de nível que marca o aparecimento da emergência.15

2.4 Tipos e modos de relações
A relação que é necessária para a existência de um fenómeno emergente
pode ser a que ocorre entre a entidade emergente e o substrato de nível inferior
que a originou; ou pode ser a relação que as partes no nível inferior têm de ter
entre si para que o todo possa ser considerado emergente.
Para ilustrar esta questão, imagine-se o fenómeno emergente de uma colórelação que cada formiga tem para com todas as outras formigas; e existe uma
relação que a colónia tem para com cada formiga. A primeira relação ocorre
dentro do mesmo nível, a segunda ocorre entre níveis diferentes.
2.4.1 Relações intra-nível
Sobre relações que ocorrem dentro do mesmo nível, há que considerar
se estão na origem de fenómenos de emergência. Para isso, considere-se um
universo de mesa-de-bilhar, sem atrito, em que as bolas estão todas colocadas
na posição de abertura. Antes da primeira jogada, as bolas estão em algum tipo
de relação?
- Estão numa relação de tipo físico (ou causal), se considerarmos que a
gravidade as está a atrair lentamente na direção umas das outras. Esta relação
provocada pela distorção do espaço-tempo só depende do tipo de objetos com
que se lida.
- Estão numa relação de tipo funcional, porque enquanto bolas de bilhar
numa mesa (mesmo que seja uma mesa universal) estão dispostas de forma a
permitir a realização de uma determinada função: jogar um jogo.
- Estão numa relação de tipo nomológico, no sentido em que as leis deste
universo restringem tanto o objeto “bola branca” como os objetos “bola colorida” a comportarem-se como entidades dos tipos respetivos.
- Estão numa relação de tipo conceptual, porque estão sujeitos ao mesmo
tipo de descrição por meio de conceitos. Por isso podemos dizer que um dos
objetos é “branco”, outro é “colorido”, mas ambos são “bolas”.
Este tipo de abordagem não pretende ser exaustiva de todo o tipo de relações que pode ocorrer entre dois objetos, mas é importante reconhecer que
as relações ainda podem ser entendidas de mais dois modos: um actual e um
potencial (para usar a terminologia aristotélica), e ainda enquanto propriedades
dos objetos, ou como entidades externas.
15. Talvez ainda mais importante é referir que a noção de níveis é muitas vezes inadequada para

descrever as situações com que nos deparamos. Humphreys adopta o termo “domínio” para evitentei usar “domínio” também, mas tal como no caso da causalidade (Secção 1 - Um pouco sobre
mesmo que não traduzam tão bem a realidade, transmitem melhor a intuição que se pretende.
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Quando no universo mesa-de-bilhar colocamos uma bola, podemos considerar que uma das propriedades dessa bola é “se chocar contra outra bola,
resolve um ressalto elástico”. Este tipo de propriedades é apenas potencial (ou
condicional, seguindo a lógica de um “se… então”), uma vez que não existe
neste momento nenhuma outra bola na mesa-de-bilhar. Se se considerar que
relações são apenas propriedades deste tipo, que podem ou não ser actualizadas,
então o problema que temos de resolver é um de estranheza: consiste em admeramente potenciais que nunca se manifestarão porque as circunstâncias que
levariam à sua actualização nunca virão a ser realizadas no tempo de vida do
Alternativamente, podemos considerar que as relações não são propriedades dos objetos, mas antes entidades que surgem entre eles. Na verdade, a
palavra certa é “emergem”, tal como descrita no sentido de criação ex-nihilo. Este
modo de abordagem deixa também muita coisa por esclarecer, nomeadamente
onde é que estão as relações quando não estão a ocorrer? Ou, como é que após
o seu surgimento, as relações sabem seguir determinadas leis que parecem tão
de usar relações para dar corpo à emergência, uma vez que as próprias relações
já estão dependentes da emergência para existir. Dizer que a emergência ocorre
por causa de relações entre objetos, mas depois dizer que as relações emergem
entre dois objetos por causa da emergência é uma explicação circular sem grande
poder elucidativo. Uma possibilidade para fazer este tipo de explicação resultar
seria criar identidade entre os dois fenómenos: Tudo o que é uma relação emerge
entre dois ou mais objetos, se e somente se tudo o que emerge é uma relação entre dois ou mais objetos. No entanto, esta abordagem cria inadvertidamente um
novo domínio (o das relações). A criação de um novo domínio corresponde à
criação de um novo nível (se considerarmos nível no sentido vago que está a ser
relação dentro do mesmo nível ocorre entre entidades desse nível, ou se está a
ocorrer entre algo do nível superior (a própria relação) e algo dos níveis inferiores (as entidades da qual emerge). Esta iteração de relações entre relações poderá
vir a ser facilmente posta em causa, mas julgo que esse ataque será dirigido a esta
formulação ou fraseamento particulares, e não à intuição que está por detrás.
Resumindo: quando consideramos que as relações relevantes para o estudo
da emergência se encontram no mesmo nível que os objetos que se relacionam,
teremos de tomar algumas posições sobre aquilo que faz com que uma determinada relação origine um fenómeno de emergência: talvez só relações físicas
tenham esse poder, ou só relações funcionais por exemplo. Ou talvez o tipo de
relação na origem da emergência determine o tipo de fenómeno emergente que
surge. Por exemplo, uma assembleia seria uma entidade emergente-funcional,
porque a relação relevante que se estabelece entre os seus membros é de cariz
funcional. Mas algo como a emergência de padrões (no Jogo da Vida, por exem-
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to dos padrões surgem das leis que regem os componentes simples (as células)16.
Para além de considerações sobre os tipos de relações, a posição sobre
ver. Assim, se for considerado que relações são actuais e potenciais, teremos
de admitir que todos os objetos têm sempre um determinado tipo de relação,
e importará distinguir quais destas relações estarão na origem de fenómenos
emergentes: talvez apenas as actuais, ou talvez as potenciais também?
Por outro lado, pode ser considerado que as relações emergem da interação
origina um assunto que será tratado em seguida: o de relações inter-nível.
2.4.2 Relações inter-nível
Humphreys fala deste carácter relacional considerando apenas estas relações entre níveis (domínios) diferentes: em particular a relação que ocorre entre
uma entidade emergente e o substrato que lhe dá origem. Ou seja, em vez de
considerar que a emergência possa resultar de um certo tipo de relação, considera que existe uma relação especial entre uma entidade emergente e o seu substrato, e essa relação não é o que lhe confere o seu estatuto de emergente, mas
é apenas uma das suas características. Para este efeito, ele defende que a forma
lógica de um fenómeno emergente é: “X é emergente em respeito a Y.” em vez
do habitual “X é emergente.”.
Apesar de a argumentação ser convincente, o fenómeno não deixa de causar uma certa estranheza: como pode uma entidade de um determinado domínio
interagir com uma entidade de outro domínio? Para explicar isto é necessário
ser emergente relativamente a si mesma. Assimétrica, porque só nas situações de
emergência transformacional é que pode ocorrer a transformação de uma entidade noutra de uma forma cíclica ou reversível; nas restantes situações que ocupam esta investigação, a relação que se estabelece entre uma entidade emergente
e o seu substrato não pode ser simétrica: porque um bando não pode reunir-se
e daí emergir um pássaro.
Se a relação é assimétrica, então terá de ocorrer no sentido do todo para
as partes. Dependendo do tipo de relação que se estabelece, isso pode ter vários
sentidos, pelo que temos uma vez mais, várias hipóteses para explorar: podemos
considerar que é uma relação de constituição, ou uma relação de causalidade, ou
uma relação de outro tipo.
Quando se considera que a relação entre o emergente e o substrato é uma
de constituição não surge nenhum problema intuitivamente. No entanto, torna16. “Game of Life

mas regras simples e cujo desenvolvimento de estados depende somente das leis e das condições
iniciais. Apesar da simplicidade do seu modo de operação, o surgimento de alguns padrões é por
vezes considerado como um dos exemplos do fenómeno de emergência por diversos motivos. Um
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-se difícil de explicar porque é que as entidades são “algo mais” do que a soma
das suas partes, nomeadamente, os seus constituintes.
2.4.2.1 Relação de Causalidade

Se a relação entre emergente e substrato for de causalidade, a estranheza
instala-se porque estamos habituados a considerar que um determinado domíplo mais famoso deste tipo de interação problemática é o que surge quando se
fala do problema mente-corpo.
No caso da emergência, esta relação normalmente veste o manto de “causalidade descendente”, pretendendo dar a impressão de que um objeto de um
domínio que emerge de objetos de um outro domínio pode ainda assim exercer um certo poder causal sobre o domínio do qual emergiu. Este conceito foi
brevemente explorado na Secção 1, mas para o efeito deste argumento basta ter
em conta que é controverso porque na sua versão mais simpática permite que
a mente, emergente da acção de neurónios num sistema, seja a causa de (pelo
menos) alguns dos movimentos corporais; mas na sua versão menos simpática
movimentos dos pássaros, esse mesmo padrão tem o poder de conduzir os pássaros, como se se o padrão (uma entidade que parece abstrata, quase matemática) que o bando forma, se tratasse de um cérebro que passa a orientar cada um
dos pássaros como membros do seu corpo.17
Por outro lado, se se considerar que a assimetria da relação de causalidade
ocorre no sentido oposto, o que se obtém é muito intuitivo, mas não corresponuma vez que diz apenas que o substrato é a causa do emergente, o que é trivial
como conceito de “causa material” aristotélico e, como tal, não permite que o
emergente seja “mais do que” aquilo que lhe dá origem.
2.4.2.2 Relação nomológica

A relação entre o emergente e o substrato pode ainda ser de um outro
tipo que não tenha aqui sido contemplado, por exemplo funcional, nomológico
ou conceptual, como já tinha sido tratado para o caso das relações dentro do
mesmo nível. O caso conceptual parece admitir um tipo de emergência que é
meramente conceptual e está por isso dependente de critérios epistémicos.
O caso nomológico é curioso porque divide-se em dois, de acordo com o
17. Por outras palavras, a causalidade descendente parece descrever um fenómeno que seria normalmente considerado “bottom-up” como se se tratasse de um fenómeno “top-down”. Esta terminologia é muito adoptada por Dennett, cujo fascínio por este tipo de fenómenos também contribuiu
para o desenvolvimento desta investigação. (Dennett 2017: 150-165).

João Rebelo

182

emergem elas também das leis que regem o substrato. Esta é a posição mais
trivial, uma vez que contempla o caso em que uma lei mais particular é derivada
de um caso particular de uma lei mais geral. Por exemplo, as leis naturais que
cebida deste modo, a relação de emergência enquanto nomológica é uma vez
mais trivial, pelo que não pode descrever a situação de o todo (o novo domínio)
ser “maior que” as partes (o domínio que lhe deu origem).
A outra alternativa é bastante curiosa, porque parece admitir que são as leis
que regem macrossistemas que determinam as leis microscópicas, e não o inverso: a título de exemplo, uma abordagem que possa considerar que a relação entre
uma entidade emergente e o substrato é de carácter nomológico parece considerar que é por um organismo se reger de acordo com as leis da homeostasia
que a química no seu sistema nervoso funciona como funciona. Esta perspetiva
é extremamente contraintuitiva, porque parece propulsionar uma abordagem
teleológica da emergência: como se todas as leis mais fundamentais do universo
estivessem orientadas para gerar as leis mais particulares. Por um lado, é claramente uma candidata a relação de emergência, porque cada novo domínio está a
determinar os domínios que lhe deram origem, o que lhe dá primazia ontológica
e assim, um certo estatuto de “maior”. Por outro lado, é extremamente contraindescobrir as leis mais gerais. Nesta perspetiva, as leis mais particulares é que dedisparatada porque existem alguns casos potenciais de leis que regem certos
domínios e que não são deriváveis das leis que regem os domínios “inferiores”,
e poderia ser defendida.
O problema de descrever emergência a partir de uma relação nomológica,
é que parece requerer um determinado tratamento ontológico de leis enquanto
entidades, e isso, por sua vez, não implica necessariamente a existência de outras
entidades que as leis descrevam. Por outras palavras, mesmo que as leis sejam
emergentes umas das outras, isso não implica que existam objetos e propriedades que sejam emergentes, pelo que a emergência passa a tratar-se de um assunto
mais matemático do que físico. Esta não é uma falha fatal.
2.4.2.3 Relação funcional
Se a relação entre o emergente e o substrato for de natureza funcional,
então do todo para as partes temos uma possível visão teleológica uma vez mais
(“o emergente é aquele para o qual o substrato funciona”, o que implica que
existe um certo motivo pelo qual as coisas funcionam), ou então, interpretando
“função” no sentido matemático, o emergente é uma função do substrato, no
sentido em que varia com ele. Esta interpretação parece intuitiva, ainda que possa ter contra-exemplos, por exemplo quando se consideram padrões emergentes
em determinado software, que podem ser realizados em vários tipos de hardwa-
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re.18 Nesses casos, parece justamente que o caso assimétrico é o certo: que o
substrato é uma certa função do emergente. Qualquer que seja a interpretação,
as relações funcionais são fortes candidatas ao tipo de relações que poderiam
caracterizar alguns tipos de emergência.

2.5 Intermissão: O dilema emergentista
A intenção era fazer notar que:
- As posições sobre emergência estão intimamente ligadas com outros problemas da metafísica, nomeadamente sobre objetos, propriedades e relações.
- Uma relação é, prima facie, um bom candidato ao “algo mais” que ocorre
entre as partes e que origina o todo.
- No entanto, ora trivializa o fenómeno, ora parece inadequada, originando
ções de atomismo gerador19 não contestariam nenhuma das premissas porque
concordam que fenómenos “de ordem superior” são resultantes dos fenómenos
“de ordem inferior” nas suas relações respetivas uns com os outros.
A posição do emergentista forte, pretendendo opor-se a esta visão mais
comum, coloca-se numa posição extremamente ingrata, em que tem de por um
lado tornar inteligível e por outro não trivializar o assunto do ponto de vista
1234-

A emergência carece de uma explicação de cariz metafísico.
Uma explicação tem de tornar inteligível.
A emergência não pode ser trivial.
A metafísica enquanto ciência da generalidade tem de se aplicar

Este tipo de dilema não surge para outras investigações metafísicas habitualmente porque a premissa 3 do dilema não é necessária para outros assuntos.
guida.
De qualquer modo, acho que importa aqui frisar que este dilema estará presente ao longo de todo o projeto. Há pelo menos duas saídas possíveis que me
ocorrem: a primeira é trivializar a emergência, mas admitir uma medida quantitativa que permita dizer de alguns fenómenos que são “fortemente emergentes”,
e de outros “fracamente emergentes”20, sendo que os casos de “nada emergente” ou “totalmente emergente” corresponderiam a experiências conceptuais; e
a vida e o mundo se situariam algures entre os dois extremos, de acordo com
18.

vez está relacionado com o tema da identidade de token ou de tipo. A ligação entre funcionalidade
2016: 227-234).
Ver nota de rodapé 1.
20. Ou “abundantemente e parcamente emergentes” como foi brevemente ponderado nas Conclusões da Secção 1.
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critérios ontológicos, conceptuais, epistémicos, ou outros ainda; a segunda saída
possível consiste em trivializar apenas a possibilidade de emergência, mas tornar
raro cada fenómeno real de emergência. Esta segunda saída parece talvez a mais
acertada, mas tem um problema a priori que consiste na divisão entre a possibilidade metafísica e a actualização, nomeadamente, a resposta à questão: “porquê
capaz de responder à questão em todas as situações apropriadas, mas a enorme
diversidade dos casos em que esta questão surge, parece antecipar que a resposta
terá de ser metafísica também, onde não existe forma de distinguir possibilidade
de actualidade.21
Esta breve consideração pode não ter feito verdadeira justiça ao projeto
devido à especulação sobre a necessidade de explicação). A tese que pretendo
apresentar segue mais no sentido de trivializar a emergência, de tal modo que os
casos apresentados como “verdadeiros exemplos” de emergência, sejam apenas
-

2.6 Heurística de Raridade
Uma das características da emergência que mais perturba o seu estudo metafísico é a insistência que tem de ser um fenómeno raro, que ocorre em algumas
circunstâncias, ou apenas em alguns domínios circunscritos. Humphreys contraria esta heurística, argumentando que a sua concepção, de emergência ontológica
diacrónica ocorre em várias ocasiões do nosso dia-a-dia. O que me levou a esta
investigação, no entanto, foi a pergunta inversa, que por sua vez só pode ser
formulada quando se foca apenas o slogan holístico: quando é que o todo não é
maior que a soma das suas partes?
A resposta não é fácil de ser formulada. Dependendo das nossas posições
sobre a natureza das relações entre as partes, da novidade e da autonomia que
é esperada de fenómenos emergentes, poderemos chegar a conclusões díspares.
Se considerarmos que a posição de atomismo gerador inclui relações entre os
átomos, e que se situa em oposição à posição emergentista, então os casos em
que o todo é maior do que a soma das partes e das suas relações serão relativamente raros. Se, por outro lado, considerarmos que a posição atomista não se situa em tão clara oposição à posição emergentista, bastará que exista uma relação
entre duas partes para que o todo seja maior do que as mesmas.
O problema é que em metafísica torna-se necessário explicar tudo. No21. Existem certamente diversas posições que conseguem estabelecer uma diferença entre o mun-

carecer de uma explicação que se aplique em todos os mundos possíveis. Isto porque os fenómea emergência em si parece carecer de uma explicação lógica, necessária, e não apenas relativa a
uma de muitas possibilidades. Este é mais um passo especulativo nesta investigação, uma vez que
esta generalização universal carece em si mesma de evidência mais sólida do que a que consigo
apresentar aqui.
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meadamente, que característica da emergência é que fará dela um fenómeno
raro? Quando nos perguntamos sobre, por exemplo, a constituição material,
aquilo que esperamos é uma descrição que abranja todos os objetos materiais;
quando nos perguntamos sobre modalidade, estamos à procura de uma resposta
que cubra todos os casos de possibilidade. Por vezes temos de alargar os termos
para que a descrição seja adequada, mas procurar rarefazer um fenómeno melidade muito baixa. O problema é que, mesmo que não seja impossível de fazer,
Por outro lado, importa que tipo de raridade está a ser concebida: por
exemplo, se considerarmos que a emergência ocorre apenas a nível do colapso
da função de onda (em que de uma onda probabilística emerge um eletrão por
exemplo) isso será um fenómeno raro ou não? É raro tendo em vista todos os
tipos de fenómenos possíveis, uma vez que é apenas um tipo, contra muitos
outros, ocorrentes a nível micro e macroscópico. Por outro lado, é o tipo de
fenómeno que está a ocorrer sempre, em todos os eventos físicos que possam
ser sujeitos a medições.
Como experiência de pensamento, pondere-se o extremo oposto da heurística de raridade: A ideia de que o todo é sempre maior do que a soma das
suas partes. Consideramos que a operação de “soma” neste caso corresponde
à soma mereológica, e podemos começar a comparar pares ou trios de objetos,
propriedades ou outros. Quando falamos de objetos, o todo formado por quaisquer duas partes com massa é sempre maior no sentido em que constitui um
sistema gravitacional22. Quando falamos de propriedades, a qualquer propriedade macroscópica é atribuído um termo que não é aplicável às propriedades microscópicas que a compõem. Mesmo que a propriedade macroscópica por si só
seja redutível às suas partes constituintes, em sistemas reais o aumento da escala
23

A heurística holística assim descrita parece talvez demasiado comum. O
que pretende demonstrar é que, se não se restringirem demasiado as condições
de interpretação da premissa holística, pode-se esperar que a emergência seja um
o torna quase universal. Por outras palavras, quando se considera que o slogan
holístico é condição necessária para a consideração de emergência, e se adapta
uma noção mínima de soma mereológica, qualquer sistema será um caso de
emergência, e quaisquer conjuntos de duas entidades formam potencialmente
22.

é habitual que a mereologia e a emergência se situem no mesmo lado do debate, mas o holismo
facilita essa aproximação com a clara referência a partes e a todos, que são o instrumento de trabalho desta ciência.
23.
o atrito e mover um objeto; um processo laboratorial tem de ser repensado para poder ser replicado em fábrica; um animal marinho pode atingir maior tamanho e peso que um terrestre, graças
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um sistema.
É preciso ter em conta que o caso de entidades físicas em interação gravítica,
ou o caso de interação de propriedades num complexo, são talvez a forma mais
simples de evidenciar que todas as partes podem estar em algum tipo de relação
(que faça do todo algo mais que as partes). No entanto, dependendo da nossa
ontologia, pode ser bem mais complicado encontrar relações entre outros tipos
de entidades. Por exemplo, em que é que se relaciona o conceito de amor, e a
propriedade de ser um protão? Segundo esta linha de pensamento, estas duas
entidades teriam de fazer parte de um determinado sistema que é mais do que
do que apenas cada um deles.
Não tenho para isto uma resposta muito satisfatória, que permita realmente distinguir sistemas reais de agregados criados em experiências de pensamento.
em relações sucessivas várias partes. Para este exemplo, o conceito de amor está
numa relação conceptual com uma necessidade biológica particular, que está
numa relação funcional com entidades fundamentais da física, que por sua vez
estão numa relação funcional com a propriedade de ser um protão. Por outras
palavras, o conceito de amor surge num ser biológico cujas propriedades são,
pelo menos em parte, determinadas por protões.
Trata-se de um esboço de uma resposta mais séria, que na verdade não sei
se será possível.

2.7 Conclusões da Secção 2
A investigação de relações enquanto possível origem do fenómeno de
emergência levanta a questão sobre a natureza das próprias relações e de que
forma essa natureza poderá ser considerada na criação de “todos” emergentes.
Mesmo que se considere que esta associação é válida, os detalhes que permitam
Antes de formar uma tese sólida sobre emergência, no entanto, é possível que se abram algumas portas com a simples defesa da sua possibilidade
metafísica. Em particular sobre o slogan
efetivamente fenómenos em que o todo é maior que as partes, procurei criar
uma explicação para a mera possibilidade da sua existência: se tais fenómenos
existissem, então a sua existência poderia ser explicada por relações.
Esta explicação desenvolve-se na constatação que a heurística de raridade
é falsa, e na possível substituição desta pelo seu extremo oposto (a “heurística
holística”): a constatação de que todo é sempre maior que a soma das suas partes.
Relativamente à diversidade de tipos de relações abordados no início da
secção, serão relevantes de considerar na explicitação de cada fenómeno particular deste holismo. Tendo em mente a proposta de uma emergência abundante ou
para considerar os vários tipos de relações existentes, uma vez que estes consistem numa variação em género e não em valor. Assim, o que se obteria seria um
pluralismo de “todos” emergentes, diferentes no tipo de relações estabelecidos
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entre as suas partes.
Apesar deste percalço na proposta de uma emergência abundante ou parca,
Originalmente usei o termo “abundante” e “parca” para distinguir de “forte” e
“fraca”, cuja carga histórica é demasiada para se adequar a esta nova utilização.
bém o tipo de emergências que nele ocorrem (que seriam função do tipo de
relações que ocorrem entre as partes). Nesta investigação continuarei a usar o
termo “abundante” e “parco”, mas peço que seja feito o ajuste semântico que
permita a sua interpretação à luz desta ressalva.
Este tipo de abordagem não pretende produzir resultados particularmente
satisfatórios na explicitação de fenómenos de emergência particulares. Em vez
a pluralidade de situações em que o todo é maior do que as partes e
oferecendo um esboço de um esquema conceptual. Como exemplo desta vertente deste projeto de esboço, os Tipos de Relações abordados nesta Secção são
praticamente coincidentes com os Táxons de Emergência abordados na Secção
1. Esta correspondência está longe de ser uma explicação completa, mas pretende dar a intuição que, por exemplo, relações conceptuais entre partes gerariam emergência conceptual de um todo. O que o slogan holístico permite, nesta
interpretação, é fornecer uma base em que estas relações taxonómicas possam
ocorrer.

Secção 3 - Informação, Entropia e Emergência
3.1 Porquê informação?
Apesar de a secção anterior ter abordado uma possível resposta à questão,
ainda assim poderá permanecer misteriosa a forma como o “excedente” que um
todo tem em relação às suas partes existe apenas numa entidade (normalmente)
abstrata como uma relação? Na maioria das situações, a nossa ciência funciona
com leis de conservação (de energia e massa e momento etc.), e o nosso método
de aquisição de conhecimento baseia-se na análise (partição em partes), que parece excluir a possibilidade de aquisição de conhecimento sobre algo que exceda
essas mesmas partes.
Esta secção inicia-se assim com uma proposta que é paralela à que foi trabalhada na anterior: a complexidade.24 Em termos computacionais, a complexidaobter um determinado resultado a partir de determinado input. Esta perspetiva
24. Apesar de não relacionada diretamente com o fenómeno de emergência, a inclusão da comple-
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fenómenos de incompressibilidade (ou seja, o facto de certos problemas não
a passo o que, por sua vez, consome tempo e energia). Para os defensores desta
abordagem, um verdadeiro fenómeno de emergência está dependente da possibilidade de encontrar uma função que consiga resolver determinado problema
de abordagem está dependente da resolução do problema de P vs. NP25 com
que sejam consideradas como entidades emergentes todos os fenómenos que se
encontrem fora do domínio de P.26
Esta abordagem baseada na incompressibilidade tem mais uma potencial
característica a apontar: parece permitir a consideração da emergência como
uma “propriedade” gradativa, dependente da maior ou menor incompressibioperação: “1+1+1+1+1” requer quatro passos para resolver, “1+2+2” requer
dois, “5x1” apenas um, e “5” nenhum passo computacional27. Assim, algumas
situações revelam-se mais ou menos emergentes, em vez de esta ser considerada
apenas como uma propriedade de “sim-ou-não”. Este ponto parece estar de
acordo com as conclusões preliminares retiradas ao longo da restante investigação sobre emergência parca ou abundante.
manece o desconforto psicológico de que falta uma “substância” que faça aumentar o “todo”: dizer que um sistema é complexo é só dizer que as suas partes
e as suas funções estão organizadas de determinada maneira, o que por sua vez
é pouco mais do que dizer que é um agregado “atómico” e suas relações. Se me
for permitido mais um salto especulativo para aliviar o desconforto psicológico, julgo que a “organização” referida apresenta a potencial “substância”, sob
a forma de informação. O problema com a abordagem informacional é que
existe muita literatura sobre o assunto e, em particular, sobre a sua ligação com
daquilo que poderia ser uma metafísica, e aproximá-las daquilo que é física, ou
estatística. De qualquer modo, a informação enquanto candidata à “substância”
que se soma ao “agregado” para gerar o “todo” é uma perspetiva bastante ali25. Este problema pertence às fundações da ciência computacional e pretende distinguir entre

dois tipos de problemas: os que podem ser resolvidos em tempo polinomial (P), e aqueles cuja
solução não pode ser resolvida nesse tempo, mas se uma potencial solução for oferecida, esta pode

redução ou função que os permita resolver rapidamente.
26. Para um desenvolvimento mais aprofundado desta ideia, recomendo uma vez mais (Pexton
27. Este exemplo é para ser entendido apenas por analogia. A prova careceria de conhecimento

tigação.

-
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ciante e uma que achei que valeria a pena perseguir.

3.2 Entropia
A teoria da informação está desde a sua génese enquanto ciência associada
do com maior informação é aquele em que a distribuição de probabilidades para
todos os eventos é igual. Nessa situação, a entropia é máxima.28 Esta conclusão
simples o estado de entropia máximo, que intuitivamente deveria ser aquele que
é mais desorganizado. A intuição não está errada, mas temos de ter em conta
que, para Shannon, a maior entropia do sistema representa a maior quantidade
de informação escondida. Ou seja, olhando para a totalidade das possibilidades,
um observador não teria nenhuma informação acerca do sistema que lhe permitisse preferir um determinado evento em detrimento de outro: toda a informação está contida no próprio sistema, escondida do observador.29
Partindo deste pressuposto, é possível antever que uma entidade emergente deveria ter mais informação do que as entidades das quais provém, para que a
informação possa servir como o tal “excedente”. No entanto, este pensamento
apresenta logo um problema: o excedente de informação teria de estar escondido.
“imprevisibilidade” como critérios de emergência. Por outro, parece que um
fenómeno emergente, depois de descrito, deixaria de o ser, porque a informação
de Shannon que permitia o “extra” e estava escondida, tinha sido revelada e por
isso, estava agora num estado de entropia não-máximo.
Por outro lado, é preciso ter em conta que a informação de que falamos
não se pode tratar de uma entidade meramente lógica e abstrata, mas tem de ter
realização possível no mundo físico, uma vez que pretendemos uma “substância” que apazigue o desconforto metafísico exposto no início da secção. Para
esse efeito, a termodinâmica apresenta o seu próprio conceito de entropia, sujeito à mesma descrição matemática, mas com algumas diferenças. A Segunda Lei
da Termodinâmica descreve o aumento da entropia do universo, mas a forma
como esta entropia se relaciona com a entropia de informação não é tão simples
quanto possa parecer por causa do problema do observador. Na perspetiva da
termodinâmica, a entropia é uma medida de um sistema numa relação com um
observador. Para seguir, importa distinguir dois tipos de entropia:
e
coarse-grained.
A“
” ou “micro” entropia, está relacionada com as possibilidades
que determinada entidade no espaço-de-fases tem ao seu dispor. A título de
28. O artigo original de Shannon é bastante denso, mas as suas conclusões estão bem sedimenta-

Ao contrário da posição anterior, esta não é tão incontroversa. Melhor dizendo, a entropia
é tanto maior quanto menor for a probabilidade do evento. Para uma abordagem de alguma da
investigação recente feita no sentido de encontrar a relação entre a entropia termodinâmica e
informacional, ver (Parrondo, Horowitz, & Sagawa 2015)
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exemplo, tome-se o caso de um gás numa caixa: assim, a molécula X no ponto
L1 com velocidade V1 em t1, pode passar para o ponto L2 em t2, e voltar para o
ponto L1 com velocidade V1 em t3. Em nenhum dos passos existe irreversibilidade do processo, porque nenhuma das possibilidades deixou de estar ao alcance
da molécula em particular. Assim, a chamada “micro” entropia do sistema corresponde ao total dos percursos de cada partícula. Nesta perspetiva, não existe
aumento da entropia do sistema, nem, generalizando, do universo.
A “coarse-grained” ou “macro” entropia está relacionada com o problema da
medição, e por isso está dependente da precisão com que as medições são feisuperior, decorrente da incerteza da medição.

-

de vista da “micro” entropia, não existiu nenhum aumento da possibilidade, no
entanto, quando se analisam grosseiramente as condições iniciais parece que as
diferentes e, por isso, as possibilidades disponíveis à nossa entidade aumentaram. Quando a análise é grosseira, concluímos, a entropia aumenta.
A questão é que o Princípio da Incerteza parece dizer-nos que esta análise
grosseira não é um problema necessariamente epistémico, mas talvez mesmo
físico, ou seja, o aumento da entropia pode não ser evitável, nem pelo demónio
de Laplace ou de Maxwell.

3.3 Problemas a enfrentar
Se a informação de Shannon está relacionada com este tipo de entropia,
então à medida que a entropia do universo aumenta graças a movimentos tipo-caóticos que dispersam entidades pelo espaço-de-fases, também a quantidade
de informação escondida estaria a aumentar.30
deste tipo teria de enfrentar, existem ainda alguns problemas que consideraria
- Se a informação for realmente a medida da emergência, então esta seria
um fenómeno praticamente imanente: tudo, ou quase tudo, seria emergente,
porque todos os processos obedecem à 2ª lei, então todos os processos geram
nova informação, que é, como pretendia defender, o “extra” que é adicionado
ao “agregado” para que possa ser considerado um “todo”. Este problema surge
com a “macro” entropia.
- É possível que a emergência não exista de todo, ou só exista à escala da
mecânica quântica: porque na prática a informação “real” de um sistema não
30. Este problema está ainda em aceso debate, e longe da minha especialidade. Aquilo que pre-

entidades emergentes com o aumento da entropia do universo pelo aumento da informação. As
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se altera, se considerarmos que cada partícula, mesmo nos sistemas caóticos,
e, por isso, necessita exatamente a mesma informação para descrever qualquer
dos seus estados. Este problema associa-se apenas à “micro” entropia porque aí
é que os processos não são considerados irreversíveis, mas meramente improváveis de reverter.
- Emergência será atribuída a sistemas caóticos, e não a sistemas organizados: A maior parte dos exemplos de emergência, mesmo que não todos, sugere
um certo tipo de organização “top-down”, expressa na ideia de causalidade descendente (já abordada em Um pouco sobre causalidade). Mesmo que “causalidade”
não seja o melhor tipo de descrição, um certo tipo de determinação que ocorre
a partir de uma entidade de nível superior parece controlar as entidades de nível
inferior que a originam. Mas este tipo de estrutura corresponde a um sistema
organizado, e não a um sistema caótico. Mas um sistema organizado seria cao caracteriza é o facto de várias situações iniciais parecidas originarem aproximadamente o mesmo resultado.31 De facto, a organização de um sistema é um
processo que reduz a entropia local. Mas então esta redução na entropia corresponderia a uma redução na informação e consequentemente, a uma redução na
abundância de emergência do sistema, contra a intuição original da maioria dos
fenómenos de organização “top-down” de sistemas. Aliás, seguindo este raciocínio, o fenómeno mais emergente possível corresponderia a algo como o “white
noise” produzido por uma sequência aleatória de frequências aleatórias.
Apesar de estes problemas apresentarem sérias objeções à hipótese de partida, parece-me ainda assim, que esta breve incursão na teoria da informação e
na termodinâmica tocou em todos os pontos que deveriam ser tocados numa investigação sobre emergência, nomeadamente sobre a relação de um sistema com
as suas partes e com o meio em redor, sobre a importância da complexidade e da
informação para uma visão completa da realidade, sobre o problema do observador, sobre pre-determinação e previsibilidade etc. A visão de um fenómeno de
emergência enquanto propriedade de um sistema, e em particular de um sistema
com uma entropia mensurável, pode vir a ser bastante produtiva.

3.4 Redundâncias e Limites
posição em partes. No entanto, aquilo que pode ser considerado um todo e
suas partes dependerá largamente do contexto. Por exemplo, parece um pouco
absurdo considerar que radiação infravermelha e o estômago de um aracnídeo
pudessem ser partes de um todo. Parecem conceitos desligados. No entanto, este
mesmo exemplo é usado para dar conta da ontologia própria de uma carraça por
Jakob von Uexküll32. Mesmo que não adoptemos a sua tese sobre o “umwelt”, é
31. Algo muito semelhante a este ponto é abordado à frente em Redundâncias e Limites.
32. Ainda que não seja a referência original, uma breve análise e explicação pode ser encontrada

em (Dennett 2017: 76-84)
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inegável que existe pelo menos um modelo de um sistema em que ambos estes
conceitos são partes centrais. O mesmo pode ser dito de quais quer dois corpos:
a soma mereológica de uma orelha com a Torre Eiffel, quando considerada
num Universo com as Leis que o nosso tem, constitui na realidade um sistema
gravitacional. Quando se somam pares de entidades mais abstratas, a consideração dessa soma como um todo pode ser mais ténue, mas costuma na mesma
ser possível de elaborar: algo como uma palavra e uma ferramenta são partes de
um sistema gerador de cultura (a palavra comunica o que a ferramenta executa,
o que permite melhoramento da ferramenta e subsequente melhoramento da
palavra).33
Estes exemplos, que já tinham sido referidos na abordagem à Heurística de
Raridade pretendem dar a entender que quase tudo pode ser considerado como
parte de um todo maior que age como um sistema no sentido em que tem partes coordenadas de modo a receber determinado input e produzir determinado
output.
E, no entanto, há certos sistemas que parecem existir independentemente
do contexto em que os consideramos. Um ser vivo é um sistema que parece bem
mais “sistémico” do que o sistema gravitacional constituído por dois corpos
atraídos pela gravitação no espaço.
seu objeto de estudo. Quando no ensino básico aprendi o que era um sistema,
nas aulas de físico-química, a minha professora disse simplesmente que era “o
é a partir
dela que pretendo prosseguir.
O que é que faz com que determinado objeto de estudo seja aquilo que se
considera como um “mero agregado” (o resultado de uma simples soma mereológica), ou um sistema como é habitualmente entendido?
Evitando tomar uma posição que dependa do tempo ou atenção dispensada pelo sujeito interessado no estudo, permita-se um novo salto especulativo
que considere as redundâncias de um sistema como aquilo que permite, senão a
existência, pelo menos a subsistência de um sistema.
Considero uma redundância uma determinada função de todos os sistemas
que lhes permite permanecer num estado funcional perante alterações. É uma
um ser vivo. Todos os seres vivos têm um intervalo de temperatura dentro do
qual estão vivos, e fora do qual morrem. Um organismo vivo tem a capacidade
tura interna. Para isso suamos ou encolhemo-nos, contraímos ou dilatamos os
vasos periféricos etc. Se a temperatura exterior se mantivesse sempre constante,
nenhuma destas funções do nosso organismo seria necessária. São, nesse aspeto,
ção é a de manter o sistema organizado perante alterações.
33. Este tipo de sistemas tem como inspiração a tese ainda mais forte do universalismo mereoló-

gico, defendido por exemplo por James Van Cleve em (Van Cleve 2008).
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dente da execução de uma função. Julgo que o sentido do termo pode ser
alargado de modo a englobar outro tipo de características dos sistemas, mas por
agora admito esta fragilidade que será considerada nas conclusões a retirar desta
secção.
É importante advertir também que este pode não ser o uso mais correto da
palavra redundância. Habitualmente esta é usada em casos que se assemelham a
irrelevâncias, ou pelo menos, a repetições. Não é esse o caso. Uma redundância
34

controlo de uma variável.
Todas as redundâncias atuam dentro de determinados limites. Quando estes são ultrapassados, ocorre rotura do sistema. Considere-se um sistema que
consiste numa esfera a deslocar-se com movimento uniforme numa estrada sem
atrito. Nesta situação qualquer força aplicada ao carro irá provocar uma alteramovimento” cumprir a sua função de acelerar mediante a aplicação de uma força
dos emergentes: não são arbitrários, mas determinados por certas necessidades.
Assim, um sistema é tanto mais redundante quanto mais limites estabelecidos
tiver, e quanto maior for a sua capacidade para lidar com alterações externas que
ameacem esses limites.
Esta abordagem parece aplicar-se apenas a sistemas físicos, pelo tipo de
entidades (“todos”) aos quais possa ser atribuído o fenómeno de emergência.
O motivo pelo qual escolhi a palavra redundância está relacionado com
a teoria da informação abordada no início da secção, e particularmente com o
facto que uma redundância num determinado conjunto de dados corresponde a
uma diminuição da entropia desses dados e assim, da quantidade de informação
de Shannon que eles contêm. A verdadeira relação entre estas variáveis está longe de ser bem explicitada, mas aqui pretendo apenas dar duas possíveis soluções:
- Sistemas emergentes são aqueles que possuem elevada informação escondida. Apesar disso, contêm em si as redundâncias apropriadas que permitam a
cia tenha uma componente epistémica associada, preservando o holismo que a

34. George Ellis faz uma análise semelhante no que respeita à importância das funções na modu-

lação de sistemas, apesar de não usar o termo redundância, usa “abstração” como um dos critérios
abordagem é extremamente semelhante em espírito com grande parte desta dissertação. (Ellis
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de de grandezas que se antagonizam.

-

dâncias e, assim, contêm informação escondida mínima. Assim permite-se que
a abundância de emergência seja inversamente relacionada com a entropia do
sistema. No entanto, prevê que os sistemas mais simples e mais estáveis sejam os
slogan
holístico (no limite dirá que o todo que é maior que todos os outros é aquele que
nem tem partes nem as pode ter, por ser a entidade mais simples).
Estas soluções são claramente problemáticas, mas creio que a missão de
sas. A resposta, parece-me, virá de um estudo apropriado da teoria da informação, considerada na sua relação com um sujeito cognoscente.
Também para diminuir a força destas conclusões com pouca solidez, ressalvo que apesar de aqui se estar a usar o termo “emergência”, este refere-se
apenas à componente holística da mesma, tal como tem sido comum ao longo
desta investigação.35

3.5 Aparte: Feedback e Feedforward
possíveis mecanismos geradores dessas redundâncias. Só assim as conseguirea abundância de emergência que exibe. O sistema que está mais ao meu alcance é do de um organismo vivo complexo pelo que usarei a homeostasia como
exemplo.
O mecanismo que está por detrás da manutenção da nossa vida não é somente uma questão de feedback negativo, ou seja, da ocorrência de uma reação
destinada a contrariar uma alteração (interna ou externa). Este é um mecanismo
extremamente importante, mas é importante considerar que a vida não ocorre
num equilíbrio perfeito e estático, mas sim num equilíbrio dinâmico, em que
igualmente importantes são os mecanismos para desequilibrar quimicamente, no
sentido de feedforward. O exemplo clássico será o responsável pela manutenção de
um potencial elétrico de membrana nos neurónios.
Para além destes dois mecanismos, existem ainda alguns casos de mecanismos de feedback positivo, ou de multiplicação do sinal. Aí, uma alteração no sistema é agravada pelo próprio sistema, no sentido de cumprir determinada função.
É na conjugação entre todos estes tipos de mecanismos que se mantêm os
sistemas e lhes é permitida não só a sua sobrevivência, mas a sua contribuição
funcional.
Pode-se pensar que este tipo de mecanismos se aplica apenas a organismos
35. Há muitas abordagens interessantes que consideram a informação enquanto tema central para a

emergência. Uma vez mais Mark Pexton faz um breve resumo de perspetivas pancomputacionalistas
e da sua relação com a emergência
da informação na quebra de simetrias, outro tópico que está frequentemente associado à emer-
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vivos, e num certo sentido isso é verdade, uma vez que são os que lidam de forma mais complexa com a manutenção da sua “homeostasia”. No entanto, cono mesmo tipo de tendências:
Uma tendência para manter a sua estrutura tridimensional, respondendo a
uma pressão aplicada com um ressalto elástico é uma forma de feedback negativo. O estabelecimento de um desequilíbrio termodinâmico na fronteira entre a
estrutura de carbonato de cálcio e uma gota de água é um mecanismo de criação
de um desequilíbrio que é responsável pela insolubilidade parcial do calcário. E
quando ocorre uma fractura, esta é rapidamente comunicada entre os cristais,
quebrando a pedra num padrão que só é possível porque a pressão é aumentada
em determinadas orientações em detrimento de outras: ocorre multiplicação do
sinal em algumas orientações, para desmultiplicar noutras.
Este pode parecer um mau exemplo, porque nenhum destes mecanismos
que estamos habituados a ver em seres vivos se aplica verdadeiramente no caso
de uma pedra claramente não viva, cujos mecanismos de subsistência consistem
somente na aplicação de leis físicas. Talvez sejam apenas semelhanças forçadas
numa determinada linguagem demasiado metafórica.
Ainda que deste aparte não surja nenhuma conclusão propriamente dita,
há algo de curioso nos mecanismos de multiplicação de sinal que vale a pena
salientar. Por um lado, parecem ser redundâncias no sentido em que permitem o
cumprimento de uma certa função do sistema, mas por outro parecem depender
de se exceder um dos limites de uma redundância, o que habitualmente destruiria o próprio sistema. Não pretendo explorar muito mais este breve assunto,
preparado para responder à ingestão de sacarose com uma espécie de feedback
positivo. Esse mecanismo existe porque o organismo precisa de energia, e a
sacarose fornece-a de forma rápida, pelo que é um recurso importante numa sio organismo quando é consumido em excesso, ao longo de um período de tempo. Há uma necessidade, e existe um mecanismo para suprir essa necessidade,
mas a actuação desse mesmo mecanismo por si só leva à destruição do próprio
organismo. O que nos vale é que eventualmente enjoamos.36

3.6 Conclusões da Secção 3
Ainda que muitos dos detalhes da relação entre informação e emergência
estejam por esclarecer, procurei estabelecer que poderá vir a tratar-se de uma
relação bastante produtiva no estudo da componente holística da emergência.
Possivelmente, esta produtividade poderá ser alargada ao estudo do fenómeno
de emergência em todas as suas componentes. A ligação entre a informação e
36. O fenómeno que quero evidenciar é também responsável pelo efeito de bola-de-neve ou, na

versão inglesa, pela expressão “to spiral out of control”, aplicável em termos económicos a preços
tanto “para cima” como “para baixo”, indicando que o desequilíbrio e quebra do limite pode
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uma grandeza matemática e física como a entropia conferiria, por transitividade,
um estatuto menos abstrato e menos vago ao fenómeno de emergência, que está
tradicionalmente envolto em tons de misticismo.
A consideração de redundâncias enquanto limites de sistemas é uma posição muito jovem e sonhadora, cujo objetivo era somente oferecer uma maneira
de distinguir aquilo que habitualmente consideramos sistemas, de aquilo que
consideram somas mereológicas. A sua inclusão nesta investigação é facultativa,
mas apresenta um certo apelo estético ao qual não fui capaz de recusar.
Na senda das conclusões das secções anteriores, o estabelecimento de uma
ligação entre informação ou entropia (variáveis quantitativas) e emergência parece implicar uma de duas hipóteses:
- Ou a emergência é um fenómeno de limite, que ocorre quando a informação ou entropia atingem certo valor quantitativo;
- Ou a emergência é admissível em graus, podendo ser considerada como
abundante ou parca.
A primeira hipótese parece mais apelativa para quem pretenda abordar a
pluralidade de fenómenos com uma pluralidade de explicações exaustivas: o liacordo com os critérios relevantes.
Para o efeito do estudo do fenómeno holístico, e para quem intenciona
uma explicação com o maior grau de generalidade, a segunda hipótese está mais
de acordo com o rumo que tem vindo a ser tomado.

Secção 4 - O problema da Constituição
4.1 Porquê constituição?
Para que o slogan
de um todo. Ao contrário do estudo da emergência longe desta vertente, que
admite tipos de relações diferentes, como vimos em Tipos e modos de relações, o
entre o todo e as suas partes. A consideração de entidades mais abstratas como a
informação enquanto “parte” de um destes sistemas leva à possibilidade do seu
estabelecimento enquanto constitutivos de um todo. Por outras palavras, para
estudar este fenómeno tendo em vista o maior grau de generalidade possível,
incluir certas relações de instanciação de propriedades ou até relações funcionais
ração, é constituída não apenas pelas moléculas de borracha que a compõem
diretamente, como também pela cor vermelha que exibe e pela sua função como
brinquedo do Quico. Esta expansão semântica do termo “constituição” é feita
no mesmo espírito das outras já realizadas ao longo desta investigação, mas tem
alguns precedentes semelhantes em particular no tópico da área da mereologia e
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no conceito de “parte própria”37.
Por outras palavras ainda, proponho que se faça agora uma pausa nas considerações sobre o que é a emergência para agora abordar um tópico da metafísica que aparenta ser relevante para o estudo de partes: o problema da constituição (material).

4.2 O que é?
O problema da Constituição surge associado a vários paradoxos da Antiguidade, muitas vezes revisitados ao longo da história, todos acerca de uma
determinada entidade e da sua relação com as partes que a constituem. Considerarei dois desses paradoxos para este efeito, o do Navio de Teseu, e o de Lumpl
e Golias.
O navio de Teseu começa a sua história como um navio que necessita de
reparos e, para isso, uma das pranchas de madeira é substituída por outra. O
já não tem nenhuma das suas peças originais, e sobra uma pilha dessas mesmas
ao lado. Um curador de museu particularmente zeloso então pega nas peças
originais e reconstrói um navio, colocando as peças originais nos sítios originais.
Agora que existem dois navios, qual deles é o Navio de Teseu?
A história de Lumpl e Golias ocorre quando um escultor decide construir
uma estátua de Golias e, para isso, parte de dois pedaços de barro, um para o
tronco, outra para as pernas. Quando ambas as metades estão prontas, ele junta
o barro e coze-o originando assim um pedaço de barro maior, Lumpl, e a estátua
completa de Golias, Golias. Passado um dia, e insatisfeito com o seu trabalho, o
escultor parte a estátua em mil pedaços. Serão Lumpl e Golias o mesmo objeto?
Classicamente, o paradoxo do navio está associado a uma primazia da forma ou da matéria.38 Assim, aquele que considerar que a matéria é o que constitui
um objeto, dirá que o navio de Teseu é o barco do curador; o que considerar que
é a forma que faz o objeto, dirá que é o navio reconstruído que é o original. Esta
resposta pode parecer simples, mas esconde diversas complicações:
- Quem defende a continuidade da matéria, que dirá sobre o navio original
após a sua primeira reparação? É um navio cujas partes estão arranjadas na forma de um navio, excepto uma tábua, que apesar de se encontrar num estaleiro
é ainda parte dele, ao contrário da tábua que a substituiu e que apesar de estar a
- Pode defender-se, por exemplo, que no caso de um navio a forma é mais
importante, mas noutros casos, a matéria será mais importante (por exemplo, se
clone do pessegueiro original, é natural que o pessegueiro original seja o clone,
e não aquele que dá maçãs).
que a terminologia aristotélica está em desacordo com o conhecimento cientí37. No inglês, “proper part”.
38.
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que o objeto original é uma molécula de água em equilíbrio num copo cheio, e
tivermos em conta que o equilíbrio químico em que se encontra permite a troca
de átomos de hidrogénio uns pelos outros. Assim, em t0 temos a molécula original, mas em t1 temos o mesmo átomo de oxigénio com dois outros hidrogénios,
e cada um dos hidrogénios originais com um par diferente de oxigénio e hidrogénio “estrangeiros”. Qual é a molécula original? Por outras palavras, que tipo de
que esse deixe de ser o mesmo?
identidade absoluta de um objeto consigo mesmo não é o problema que precisa

é o mesmo formigueiro, o que importa é que seja o mesmo tipo de formigueiro,
mantendo o mesmo tipo de entidades e o mesmo tipo de relações funcionais.
da que não universalizável, podem-se tomar determinados termos como se se
tratassem de “descrições funcionais”. Nesta visão, um navio é um objeto que
com alguma relevância porque poderá vir a ser usada mais à frente.
O segundo paradoxo pretende na sua origem dar conta de determinadas
identidades como sendo contingentes, e não necessárias. Assim, apesar de Lumpl ser idêntico a Golias, poderia não o ser. Porque Lumpl poderia ter uma forma
diferente, caso o escultor tivesse decidido, antes de cozer o barro, dar-lhe o rosto
de David. Nesse mundo possível, Lumpl não seria idêntico à estátua de Golias,
mesmo que no mundo actual o seja.
Este foco trazido para o carácter modal da relação entre o todo e as partes
também será importante para a discussão mais adiante, mas o problema pode
ser visto de outras maneiras, e até resolvido de maneira semelhante ao anterior:
o pedaço de barro, para ser um pedaço de barro chamado Lumpl só precisa de
ser constituído por duas metades; mas para ser uma estátua de Golias tem de39
apresentar uma certa forma, mesmo que o material de que é constituído não seja
barro. Assim, Lumpl e Golias são duas maneiras de referir o mesmo objeto, mas
em que uma delas dá primazia à forma, e outra à matéria que a constitui.
seria impossível oferecer um relato completo de todas elas. O meu objetivo era
apenas demonstrar uma vez mais que a relação entre um todo e as suas partes
pode ser analisada recorrendo a ferramentas desenvolvidas ao longo da história
“Precisa” e “tem de” aqui tem um sentido muito semelhante àquele fornecido numa descrição
funcional.
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Estes e outros puzzles têm a característica de poderem ser resolvidos
recorrendo a alguma argumentação e uma tomada de posição sobre constituipp. 527-528):

1) Existência: Existe um F e existem ps que o compõem.
2) Essencialismo: Se os ps compõem um F, então compõem um
objeto que é essencialmente tal que se encontra numa relação R com as
suas partes.
3) Princípio das Alternativas Composicionais Possíveis (PACP):
Se os ps compõem um F, então compõem um objeto que pode existir e
não estar numa relação R com as suas partes.
4) Identidade: Se os ps compõem tanto a como b, então a é
idêntico a b.
5) Se a é idêntico a b, então a é necessariamente idêntico a b.
tátuas, nomeadamente Golias, que são compostas por partes, nomeadamente
dois pedaços de barro; 2) diz que Lumpl não poderia existir sem ser composto
por aqueles dois pedaços de barro; 3) diz que Golias poderia existir mesmo que
não fosse composto por aqueles dois pedaços de barro (se fosse feito de bronze
seria, ainda assim, uma estátua de Golias); 4) diz que Lumpl é idêntico a Golias;
e 5) satisfaz a intuição que se Lumpl é idêntico a Golias, então não poderia não
o ser.

4.3 Intermissão 2: Essencialismo
A suposição 2) merece aqui alguma atenção extra porque historicamente
lisado em seguida. Esta conexão é tornada evidente pela intuição que o objetivo
da ciência é descobrir a essência dos fenómenos.
Juntamente com a suposição 4) de Identidade, o essencialismo permite
garantir a unidade e identidade de um objeto. Assim, imagine-se uma mesa M
com 3 pernas de madeira gravadas com 1, 2 e 3 e um tampo gravado com 4.
Esta é a mesa M, mas uma mesa com pernas que não estejam gravadas é outra
mesa. A mesa M é essencialmente constituída pelas partes 1, 2, 3 e 4, porque se
as suas partes fossem outras, então estaríamos a falar de uma mesa diferente40.
entre o todo e as partes no seu requisito. No caso da mesa, é fácil imaginar que o
tampo 4 com uma pilha das pernas 1, 2 e 3 em cima, mesmo que tenha as mesmas partes que a mesa M, não tem a mesma relação com elas. Por isso a mesa M
é essencialmente constituída pelas partes 1, 2, 3 e 4 na relação certa que monta
o tampo sobre as pernas.
40. Se considerarmos que as gravações nas partes da mesa forem feitas posteriormente, o que te-

remos será uma variação do Problema do Crescimento, uma vez que o que é necessário é garantir
a identidade ao longo do tempo.
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O essencialismo é uma suposição problemática à partida porque nem sempre é claro se se está a falar de um objeto em particular, ou de um tipo de objetos,
e ele pode ser aplicado das duas maneiras. Passo a explicar: o tipo-de-objeto-mesa é essencialmente constituído pelo tipo-de-partes-pernas-e-tampo no tipo
de relação tampo-sobre-pernas. Por outro lado, esta mesa é essencialmente constituída por estas partes nesta relação.41
culares; a segunda é demasiado restritiva porque não permite qualquer mudança
quando se fala de tipos, é natural que possamos admitir que um navio possa ter
diversas formas e sofrer reparações e substituições de partes. Mas quando se fala
d’O Navio de Teseu, há vários requisitos extra que têm de ser cumpridos, como
o de ter pertencido a Teseu, o de ter ido a Creta, ou o de ter sido construído
naquele estaleiro particular etc. Por ser um navio (um tipo de objeto) ele poderia
sofrer substituição de partes, mas por ser aquele navio particular, levanta-se o
problema de determinar que partes do Navio de Teseu serão essenciais? Responder a esta pergunta corresponde a tratar o Navio de Teseu como se se trae não de um particular. Esta é somente uma maneira diferente de referir aquilo
que já tinha sido apontado como sendo o problema da identidade absoluta de
um objeto consigo mesmo.
Para prosseguir com a discussão, considerarei que o problema da identidados tipos, proponho que se use o critério funcional que também já foi abordado.
problema pode ser trabalhado se se esclarecerem alguns aspetos acerca da relalação é essencial, ou acidental (necessária, ou contingente). Considerem-se dois
critérios para ser “o Navio de Teseu”: ser um navio; e ter pertencido a Teseu42.
O primeiro é um critério funcional, o segundo um critério histórico, mas para
efeitos da discussão ignoremos a questão temporal e consideremos que se trata
de um critério conceptual.
Por ser um navio, como já foi visto no caso da mesa, a relação entre um
navio e as suas partes é essencialmente funcional: as partes têm de estar relacionadas de modo a permitir navegação e por isso uma parte pode ser substituída
por outra que cumpra a sua função.
Para pertencerem a Teseu, as partes: ou cada uma delas têm de ter a re41. Mesmo a aplicação de âmbito mais alargado é muito restrita comparada com o inessencialismo
42. O verdadeiro critério de identidade pressupõe que seja o mesmo objeto, e não apenas que seja

um navio ou tenha pertencido a Teseu. De facto, se o navio fosse posto a fogo, deixaria de ser
um navio, mas o monte das suas cinzas poderia ainda assim ser referenciado como “O Navio de
Teseu” num museu. Por agora, como foi apontado, considere-se um critério funcional para a idenhistóricas que o navio de Teseu executou”.
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lação de pertença com Teseu; ou têm de estar numa relação entre elas (de tipo
conceptual, por exemplo) tal que Teseu possua o todo43 (este passo de análise
pode parecer irrelevante para a questão em análise, mas será relevante mais taressencialismo:
uma das suas partes é “ser um navio”, o que implica ser funcional, o que implica
uma relação contingente com a identidade das suas partes (mas essencial com a
função das suas partes). Por outro lado, a outra sua parte implica “ser de Teseu”,
o que implica uma relação essencial com a identidade das suas partes (mas contingente com a função das suas partes).
então “ser um navio” é um critério contingente, pelo que a relação funcional
entre as partes é contingente e o navio naufragado e destruído seria na mesma
“o Navio de Teseu”. Também “ser de Teseu” é contingente, pelo que quando se
fala d’O Navio de Teseu poderia igualmente falar-se d’O Navio de Ulisses. E não
haveria maneira de distinguir os dois de maneira necessária.
É este o nosso dilema: ou aceitamos que as relações são todas contingentes
e assim impedimos quase a possibilidade de falar sobre um particular; ou
assumimos que a relação entre um particular e as suas partes é essencial, o que
nos levará a tomar uma posição sobre o tipo de relação (por exemplo, funcional
ou conceptual) que é mais importante
é em si, um problema de tipos, e não de particulares, pelo que as decisões parecerão arbitrárias.
Coloquei este problema em termos de relações para tentar expor o problema da suposição Essencialista, mas suspeito que este é o mesmo problema que
mente está aqui a ser analisado do ponto de vista do Essencialismo.44

4.4 Recondução da Emergência ao Problema da Constituição
Material
Como foi referido no início desta secção, o caso da constituição não é
diretamente aplicável ao problema da emergência. O objetivo desta sub-secção
é tentar fazer notar que apesar de serem distintos, o slogan holístico permite-se a
ser interpretado por uma variação das premissas atrás referidas.
Partindo destas cinco suposições que Rea apontou, seguem-se algumas
tituir entidades materiais. Para isso, revisitarei cada uma das 5 premissas pela
ordem acima descrita.
43.

determinada performance (o todo).
44. Uma pista que aponta nesta direção é a estreita associação entre “essencial” e “necessário” que
foi usada para fazer correr o dilema. Este “necessitarismo” está, naturalmente, melhor evidenciado
nas suposições 4) e 5) do problema completo como foi exposto antes.
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4.4.1 Existência (1)
Fs são entidades emergentes. No sentido holístico, um F é um todo. Podem
assim considerar-se entidades como padrões, ou objetos de ordem superior (ou
seja, entidades não fundamentais). O tratamento é mais fácil se for considerado
um objeto de ordem superior comum, como seja, algo como uma mesa. A mesa
é composta por ps, nomeadamente, átomos. Esta premissa de existência é a que
aparenta estar em confronto mais direto com a hipótese reducionista. Apesar
disso, o confronto não é tão aberto quanto possa parecer. Qualquer reducionista
moderado irá conceder que existem entidades de ordem superior como objetos
macroscópicos. Simplesmente dirá que a sua existência é puramente derivada
das partes que os compõem. Para explicitar o confronto, por isso, torna-se necessário visitar as demais premissas.
4.4.2 Essencialismo (2)

phreys aponta como condição necessária para casos de emergência. O problema de
essencialismo foi abordado na Intermissão 2: Essencialismo.
Aquilo que pretendia ilustrar relativamente à emergência é que a investigação sobre o assunto tem vindo a aproximar-se deste mesmo problema também, principalmente
nas suas abordagens modais. Comecemos pelo exemplo da formação de padrões de voo
num bando de aves. A questão pode ser colocada de um modo essencialista quando
pelas aves que lhe dão origem. Fazendo as devidas substituições, a premissa essencialista
ps) compõem um padrão emergente (F), então compõem um padrão que
é essencialmente tal que se encontra numa relação de emergência (R) com as aves que
o originam.”
Isto implica que sempre que45 existir um padrão emergente, então existem aves
que o originam (mas não vice-versa). O que é curioso é que estes padrões são aplicáveis a
de “padrão” que apesar de requerer partes, não requer que sejam físicas. Assim, a substituição mais direta, que não é possível quando o problema em questão é de constituição
material, seria: “Se partes compõem um padrão emergente, então compõem um padrão
que é essencialmente tal que se encontra numa relação de emergência com as partes
que o originam.”. Que é (pelo menos) aparentemente trivial, porque parece quase uma
sempre que existe um determinado padrão, existem as partes que lhe dão origem, na
relação que lhe dá origem.
gência, tal como Rea demonstrou, a relação em si é inconsequente para o estabelecimento do problema da constituição material.

4.4.3 Princípio das Alternativas Composicionais Possíveis (PACP)
(3)
O PACP não é diretamente aplicável à questão da emergência porque nem
45. Aqui uso “sempre que” para denotar necessidade lógica sem implicações temporais, uma vez

que é uma expressão mais facilmente apreendida.

Emergência e Holismo: um pouco por toda a parte

203

todos os fenómenos emergentes tratam de questões de composição material.
Para esse efeito, tem de ser tomada uma leitura de “composição” que inclua a
noção de parte no seu âmbito mais abstrato, e menos relacionado com a comque permite considerar, por exemplo, um capítulo enquanto parte de um livro,
mesmo que este esteja apenas em formato digital46. Pegando neste exemplo, o
PACP (adaptado) pretende corresponder à intuição que um determinado particular poderia, num mundo possível, ser constituído por partes diferentes. No
seu fraseamento original dirá frases do tipo “Tibbles poderia não ter uma cauda,
mas continuar a ser Tibbles”, ou “Quer coma pizza ou salada, amanhã serei a
mesmo tipo sobre entidades menos concretas, como: “Mesmo que não tivesse
um minuto, mas pareceram horas!”47. Admito que nos casos concretos de constituição material a intuição é mais forte, mas as referências mais abstratas seguem
o mesmo tipo de raciocínio, e todos os argumentos que usarmos para as refutar,
teremos de usar para refutar também os casos concretos48.
Aquilo que acho relevante realçar por agora é aquilo que já foi abordado
no ponto anterior: a constituição alternativa. No caso anterior, para garantir que
a Premissa Essencialista se aplicava a padrões, e não apenas a um bando de aves,
foi necessário generalizar os constituintes. Isto já foi, de forma disfarçada uma
aplicação do PACP. Nesse caso, reconhecemos que “padrão” implicava um tipo
de entidade que poderia ser descrita por vários constituintes e adequámos a Premissa Essencialista para que referisse isso mesmo. É importante notar que apedade, então essa entidade pode existir sem que esteja numa relação emergente
com as partes (particulares) que lhe dão origem.”. Um exemplo simples disto diz
que um padrão em espiral pode ser originado pelas partes de uma broca, pelo
buraco que esta escava, ou pela função trigonométrica que a descreve.49 Em
todos os três casos, o padrão em espiral é o mesmo (ou simétrico), no entanto as
suas partes são claramente diferentes.
É importante realçar que nem a suposição essencialista, nem o PACP
respondem à questão: é possível retirar todas as partes que no mundo actual
constituem a entidade emergente, e colocá-las, nas relações certas, num mundo
46.
47. Talvez seja esticar um pouco a conotação, mas há um certo sentido da expressão que quer dizer

que tivesse passado um minuto ou uma hora (ou seja, partes do tempo que realmente passou), seria
equivalentemente cansativo para a nossa perceção.
48.

seria o mesmo, porque teria uma duração diferente, porque os personagens não teriam tido aquela
conversa etc; teremos de argumentar que também Tibbles não seria o mesmo depois de perder
a cauda, porque teria um comprimento diferente, teria uma psicologia diferente pela ausência de
um trauma etc.
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possível e não gerar a entidade emergente? Por outras palavras, é a relação de
emergência uma relação necessária?50

4.4.4 Identidade (4)

Se a entidade A e a entidade B tiverem as mesmas partes, serão a mesma
entidade. É difícil negar a identidade na maior parte dos casos quando se fala de
constituição material, mas é mais fácil de o fazer quando se tratam de entidades
emergentes. Assumam-se duas entidades: a entidade A (Golias) que é uma propriedade (ser uma estátua) emergente de relações funcionais entre as partes x, y
(de barro); e a entidade B (Lumpl) que é somente um “agregado” das partes e
das relações funcionais entre x, y. Serão A e B a mesma entidade, serão diferentes, e será que só uma delas existe verdadeiramente?
É esta
gentistas e reducionistas: será uma determinada entidade emergente meramente
uma descrição sucinta das suas partes, ou corresponde ela mesma a uma entidade por si mesma? É de notar que neste caso a tradução da suposição desde o
problema da constituição material para o problema da emergência não requer
cluir outros tipos de entidades, e, para contemplar essa expansão de domínio,
admite que as partes possam ter de ser consideradas em vários tipos de relações.
Combinando este ponto (4) com o ponto (1), e utilizando os exemplos das
entidades A e B, podemos esboçar uma defesa de cada uma das posições:
- A posição emergentista poderá dividir-se em pelo menos mais duas. Ambas dirão que assumem a existência “verdadeira” de entidades emergentes (1).
a) O emergentista fraco dirá então que apesar de ambas existirem, A é um
termo linguístico sumativo da totalidade das relações funcionais entre as partes,
ou, se for um pouco mais forte, dirá algo relacionado com a impossibilidade
física (mas não metafísica) de descrever B sem recorrer a A (ou seja, dirá que
nem com todo o tempo e energia do universo seria possível computar todos os
parâmetros necessários para descrever o agregado das partes e das suas relações
que seria descrever a propriedade “ser uma estátua de Golias” a quem nunca
tivesse visto um homem, um gigante, nem uma estátua. Eventualmente seria
muito elevado quando comparado com a descrição a partir do termo “forma
humana”. Neste caso não parece existir prima facie uma impossibilidade física na
primeira descrição, mas trata-se apenas de uma analogia.
b) O emergentista forte dirá que a impossibilidade é não só física, como
metafísica.
- A posição reducionista começará logo por negar que A exista “verdadeiramente”, e reconhece apenas B, tomando uma posição muito semelhante
50. Formalizando, e assumindo que o essencial é necessário: Premissa essencialista [ F

PACP [ (R(px) F)

(R2(py) F) ]; E a questão colocada: R(p)

F?

R(p) ];
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ao emergentista fraco no que toca à identidade entre elas. Para este, A existe
enquanto termo descritivo de uma complexidade inerente ao assunto e é, nesse
estatuto (meramente linguístico51) idêntico a B.
A discussão sobre as várias posições de emergência e as suas adversárias
reducionistas é mais profunda do que isto e talvez a abordagem em “termos

4.4.5 Necessidade (5)
Se uma entidade emergente for de facto idêntica com o agregado das partes que lhe dão origem, então é-o necessariamente. Esta suposição, assim moàs demais identidades necessárias que ocorrem na constituição material, é que
ocorre um certo desconforto ao considerar que uma relação é necessária, mas
rara. O fenómeno psicológico consiste em admitir que: “aqui está algo extremaA saída do desconforto pode naturalmente passar por negar que esta seja
uma identidade necessária, ou por desfazer o desconforto psicológico. A primeifacilidade: Aquilo que está a ser dito que é necessário não é que determinado
fenómeno emergente não podia ser de outra maneira, no sentido de “tipos”
em que o PACP actua: ou seja, não é que o fenómeno emergente não possa ser
composto por partes diferentes. É que aquele fenómeno emergente particular
A, composto por aquelas partes particulares x, y, z, na relação emergente em que
surge, só se poderia realizar tal como se realiza. Este tipo de necessidade parece
só poder ser negado por uma forte posição indeterminista, que admita que a
não basta que se baseie na função de onda, tem de admitir que o seu famoso
“colapso” não ocorre).

4.5 Conclusões da Secção 4
Este exercício de recondução do problema foi feito para ilustrar que do
ponto de vista alargado do slogan holístico, é pelo menos possível que o problema atribuído ao debate entre emergentistas e reducionistas possa ser atribuído
ao mesmo tipo de argumento que corre entre os debates sobre a constituição
material.
A breve investigação aqui feita sobre o problema da constituição material
permitiu uma manobra que poderá vir a ser frutífera relativamente a tópicos de
51.

ideia é que o termo a, usado para descrever a entidade A, existe, ainda que a entidade A não exista
propriamente. Esse termo a, representa tudo aquilo que B é, ainda que, nos casos candidatos
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emergência, nomeadamente através do essencialismo abordado durante a Intermissão 2: Essencialismo. Passo a esclarecer esta possível nova via de investigação:
Quando observamos o problema da constituição material, podemos de
essencialista, de tal modo que recorrendo a “necessidades” relativamente banais,
e instanciando ambas estas premissas, obtemos o nosso paradoxo. Para além das
formas de ultrapassar o paradoxo que passam por negar estas premissas, existe
pelo menos uma forma de as conciliar com um compromisso de ambas as parcore” de características essenciais, e permitindo
core” parece ser, no
entanto, inteiramente dependente do contexto e da entidade em questão.
Do mesmo modo, proponho, cada caso de potencial emergência deve ser
analisado em termos de algo que lhe é essencial. Isto não é possível de generalizar, o que gerará uma abordagem extremamente pluralista que descontentará
muitos metafísicos. Mas é possível dar alguns exemplos do tipo de abordagem
que pretende ser analisada nestes termos. Para isso, darei uma breve descrição de
dois sistemas presumivelmente emergentes:
- Imagine-se o fenómeno de formação de colónias de formigas. É por
vezes considerado emergente no sentido em que partindo de regras simples que
são seguidas por todos os membros, darão origem a uma colónia que se “auto-organiza” (bottom-up) e gere com complexidade comparável a uma sociedade
organizada por seres que fazem uso de uma abordagem top-down52. O fenómeno
que é emergente é por um lado a colónia particular, cada uma das formigas, e o
espaço físico em que se organizam; e, por outro, a complexidade particular que
essa colónia representa, em termos de relações funcionais. Quando se analisa
qual das características da colónia é essencial para que esta abordagem seja tomada? Proponho que, neste caso, seja uma questão de relações funcionais. Assim,
que importa é que exista uma estrutura hierárquica, distribuição de bens e funções, independentemente dos seus indivíduos particulares. A complexidade (não
em abstrato, mas aquela complexidade particular) é que emerge da simplicidade
de funções a um nível particular. Incluo como partes deste exemplo todos os
sistemas que se caracterizam por movimentos re-equilibrantes. Estes sistemas
têm tendência para orientarem a sua complexidade no sentido de manter determinada função perante alterações externas ou internas. Para mais sobre este tipo
de sistemas, ver Redundâncias e Limites e o aparte que se segue.
mação de ondas e vórtices é caótica e imprevisível por ser altamente sensível às
condições iniciais de velocidade, ângulo etc, da corrente de água. No entanto,
52. Para usar uma vez mais a terminologia usada anteriormente, invocando também o exemplo de
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os padrões são semelhantes quer sejam analisados 5 min ou 5 horas, exibindo
assim um carácter fractal no tempo. Trata-se de um caso de caos determinístico. Também alguns destes sistemas são candidatos a sistemas emergentes, por
deste tipo consistem belos exemplos de fenómenos emergentes, no entanto é
curioso notar algumas das diferenças relativas ao caso anterior. Aqui em vez de
as condições inicias de “agregação” serem simples e organizadas, são complexas
simples. O que consideraria essencial, no entanto, na emergência do padrão fractal, serão as relações causais entre as moléculas de água e as rochas que constituem o rio e originam a regularidade para lá de qualquer funcionalidade.
Podem ser elaboradas análises alternativas de ambos estes sistemas, mas os
exemplos pretendem apenas dar a entender que é possível aproveitar este tipo
de emergência.
Como também se pode perceber, nada nesta secção é dirigido diretamente
contra teses reducionistas: do mesmo modo que as 5 premissas do problema da
das geram o paradoxo, e qualquer uma delas poderá ser contestada, por motivos
reducionistas, ou outros.
Ainda mais importante é ter em mente que as considerações de emergência feitas nesta secção pretendem aplicar-se apenas à sua componente holística,
pelo que serão sempre “assombradas” pelo seu carácter ligeiramente vago que
permite que se considerem seriamente situações como a emergência de entidades perfeitamente comuns como navios, propriedades de “ser uma estátua”, ou
bandos de aves, sem que seja necessária a investigação aprofundada de todos os
critérios necessários para uma verdadeira emergência. Apesar disso, creio que
vários dos assuntos aqui levantados terão a sua devida conexão com a emergência considerada nos seus outros critérios (relacional, novidade, e autonomia,
como foi abordado na Secção 1).
tona a noção que em toda a literatura que acompanha o histórico problema da
constituição material é possível encontrar os precursores da posição emergentista. Por outras palavras, mesmo que esta acabe por estar errada, o fenómeno de
emergência é em termos aristotélicos, uma das endoxa a considerar seriamente.

Conclusão

Após esta longa e deambulante viagem, estas seriam as versões mais fortes
das conclusões que poderiam ser retiradas:
- O fenómeno de emergência, enquanto característica holística de alguns
e acessível graças a redundâncias.
- A emergência de uma entidade deve ser encarada como uma variável
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estabelecidos entre as partes dessa mesma entidade; e uma variável qualitativa,
determinada pelos tipos de relações entre as partes da entidade. Para este efeito
usámos os termos “placeholder” de emergência “abundante” ou “parca”.
- A qualidade da relação de emergência está por sua vez dependente do
tipo de entidade que está a ser considerada emergente: assim, por exemplo para
objetos (físicos) emergentes, o tipo de relação relevante será causal; para padrões
emergentes a relação é nomológica ou conceptual; e para sistemas computacionais, a relação deverá ser funcional. Aqui não se esgotam todas as possibilidades
de tipos de relações que poderão estar na origem de um fenómeno emergente,
ção que inclua o carácter relacional de partes num todo.
Mesmo tendo em conta que tudo isto se aplicaria apenas aos casos em que
“o todo é maior que a soma das partes” (e que por isso não seria uma boa descrição do fenómeno de emergência na sua totalidade), ainda assim não creio ter
No que toca ao debate entre reducionismo e emergentismo, o esforço para
se o holismo for levado a sério:
- Ou a maior parte dos “todos” serão maiores que as suas “partes”, situação em que se admite uma vitória vazia da posição emergentista, que acabou por
trivializar um fenómeno sem fazer verdadeira oposição ao reducionismo;
- Ou não existirão “todos” maiores que as suas “partes”, situação em que
os casos particulares de potencial emergência permanecem sem explicação, e o
debate terá de ocorrer noutras frentes.
slogan
holístico, mas durante a exploração do problema da constituição, creio ter concluído pelo menos que existe uma certa relação a desenvolver e analisar entre a
emergência considerada desta forma holística, e o problema da constituição. A
conclusão mais forte que retiraria dessa investigação seria que o problema da
constituição material consiste num caso especial do problema do holismo. Para
o estudo adequado destes fenómenos, parece-me que algumas das ferramentas
desenvolvidas pela mereologia poderiam ser adequadas.
Como referi na Introdução, esta investigação acabou por consistir naquilo
tese são a base de todo o pensamento e tentei aqui aplicá-las de forma esparsa
entre a especulação mais artístico-imaginativa.
O fenómeno de emergência fascina-me: permite-me olhar o mundo sob
uma nova lente, que é teleológica sem um Criador e mágica sem ser incognoscível. Apelo a um certo romantismo da minha personalidade para que me perdoem
estes devaneios e quedas indutivas, mas mais que isso: rogo que mos corrijam
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Sumário

Devido à extrema complexidade, tanto filosófica como linguística, do Debate sobre
Cavalos Brancos, de Gongsun Long, a sua tradução para outra língua deve ser sempre precedida da explicitação e justificação das escolhas efectuadas e da abordagem
adoptada. Assim, começo por uma breve introdução à problemática da rectificação dos
nomes (zheng ming) e pela caracterização da escola dos Nomes, na qual Gongsun Long
costuma ser incluído. Detenho-me ainda sobre dois dos pensadores com quem Gongsun Long tem sido associado nessa mesma escola, Deng Xi e Hui Shi e as razões, ou falta
delas, para o considerar um “sofista”. Há ainda que ter em consideração o conteúdo
dos demais capítulos da obra que lhe é atribuída. No passo seguinte, discorro acerca
dos diversos tipos de abordagem que têm vindo a ser adoptados na interpretação do
Debate em questão, nomeadamente, as abordagens platónica, lógica, mereológica e
semântica. Enumero então as dificuldades linguísticas com que deparei no decurso da
tradução do Debate do chinês antigo para português e esclareço as razões pelas quais
adoptei a abordagem semântica. Por fim, traduzo e comento o Debate passo a passo.

Palavras-chave:

Gongsun Long – cavalos brancos – escola dos Nomes – zheng ming – semântica

Abstract

Due to its extreme complexity, both philosophical and linguistic, the translation into
another language of the Debate on White Horses, by Gongsun Long, must always be
preceded by the explanation and justification of the choices that were made and the approach that was adopted. Thus, I begin with a brief introduction to the problem of the
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rectification of names (zheng ming) and the characterization of the school of Names, of
which Gongsun Long was hypothetically a follower. I also look at two thinkers whom
Gongsun Long has been associated with at that same school, Deng Xi and Hui Shi, and
the reasons, or lack of them, for considering him a “sophist”. The content of the other
chapters of Gongsun Long’s book must also be taken into consideration. Next, I discuss
the different approaches that have been adopted in the interpretation of this Debate,
namely, the Platonic, logical, mereological and semantic approaches. I then enumerate the linguistic difficulties I met when translating the Debate from ancient Chinese
into Portuguese and clarify the reasons why I adopted the semantic approach. Finally, I
proceed to a step by step translation and commentary of the Debate.

Keywords:

Gongsun Long – white horses – school of Names – zheng ming –semantics

O Período dos Reinos Combatentes (475 a.C. a 221 a.C.) foi uma era da
China antiga caracterizada pela inovação tecnológica e por mudanças drásticas a
nível das instituições políticas e da situação socioeconómica nos sete principais
estados de então. Isso teve como consequência um desequilíbrio no poder que,
por sua vez, deu origem a uma série de guerras que foram aumentando em escala e violência. Nesses tempos conturbados, os regentes competiam uns com
os outros pelos serviços de eruditos conhecidos como bianzhe (
) ou bianshi
(
), “peritos em argumentação” ou “peritos em distinções” ou “demonstrações”, que trabalhavam como especialistas convidados, professores e conselheiros políticos. Aconselhavam os regentes quanto às estratégias a adoptar, com
quem formar alianças de modo a derrotar um determinado reino rival e sobre
como administrar o estado no sentido da prosperidade. Estes pensadores eram,
pois, também homens de acção, participantes interessados em todo o tipo de
actividades sociopolíticas.
Como consequência, as questões ligadas à linguagem, à interpretação e à
argumentação ganharam proeminência e, durante o período de 500 a 200 a.C.,
um conjunto heteróclito de escolas conhecidas como as Cem Escolas
de Pensamento. Entre essas escolas, encontrava-se a escola (ou linhagem) de
Ru (
Rujia, “confucionismo”), a escola do Dao (
Daojia, “taoísmo”), a
escola de Mo (
Mojia, “moísmo”) e a escola de Fa (
Fajia, “legalismo”).
O termo “escola” de pensamento deve ser entendido aqui apenas como a manifestação de uma certa tendência especulativa dado que as ideias, na verdade,
circulavam largamente de umas para as outras.
A escola de Ru mostrava-se muito ciente do poder da linguagem enquanto
guia do carácter moral e enquanto veículo para a sua revelação. Considerava
que só um orador com bom porte moral poderia proferir um discurso moral. Nos Analectos
, Lunyu), alguém perguntara a Confúcio (
, Kong
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Zi 551 - 479 a.C.) o que faria ele em primeiro lugar se lhe fosse pedido que
os nomes (
zheng ming). “Nomes” tem aqui um sentido lato, semelhante
a “palavras” e abarcando os nomes em geral, os próprios caracteres da escrita,
títulos políticos e sociais e nomes próprios. O uso incorrecto de nomes podia
dar origem a problemas morais e sociopolíticos. O rito ( , li), garante de uma
ordem social baseada em hierarquias e distinções, só poderia ser levado a cabo
convenientemente se os nomes estivessem de acordo com as realidades que
designavam. Zheng ming,
governação correcta.
A partir de então, o debate em torno dos nomes não cessou de se expandir.
A Confúcio juntou-se Mo Zi (
ou Mo Di,
, c. 476- c. 390 a.C.). Mo
jian ai) que devia ser
adoptado para benefício da humanidade. Mo Zi foi o primeiro a emparelhar os
termos “nomes” (
ming) e “realidades” (
shi). Nomes e realidades partilhavam a mesma origem, o Dao ( ) e deveria existir entre ambos um acordo,
tal como Confúcio preconizara. Mas enquanto
a concepção de ming de Confúcio enfatiza a importância da linguagem na
resolução de problemas sociopolíticos, a concepção de shi de Mo Zi sublinha o papel crítico da realidade sociopolítica na compreensão do uso
da linguagem. (Sun 2015: 20).

a linguagem e a elaboração de um sistema racional de argumentação.
De acordo com Xun Zi (
, c. 310 - c. 235 a.C.), que concebeu uma linha
dura para o confucionismo, com matizes legalistas, a linguagem estabelecia os
dos nomes devia ser activada por meios políticos, através de regentes sábios
que instituiriam os nomes e supervisionariam a sua utilização. Quem criasse os
seus próprios nomes e trouxesse confusão às mentes deveria ser punido.
A escola do Dao diferia de todas as outras. Para os seus seguidores, a lin-la. Não interferir e adoptar um discurso parco e espontâneo que estivesse em
harmonia com o momento do universo era o melhor.
1. A Escola dos Nomes
(

O “Debate sobre cavalos brancos” (Bai ma lun,
), de Gongsun Long
320 - 250 a.C.?) é, sem dúvida, o mais conhecido caso de argumenta-
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ção dialógica na história do pensamento chinês clássico. Isso sucede devido à
próprio Gongsun Long, de que
, bai (branco) ma (cavalo) fei (não) ma
(cavalo), ou seja, “cavalo(s) branco(s) não [é/são] cavalo(s)”.
Período dos Reinos Combatentes, sendo provavelmente originário do estado
de Zhao. É amiúde considerado como um perito em argumentação, um dos
bianzhe itinerantes, um you shi (
, um shi errante), espécie de saltimbancos
intelectuais que abundavam então, sem associação especial a nenhuma escola e
que aconselhavam regentes aqui e ali.
Bianzhe é
prevalecente nesta parte do mundo (a que se segue o Gongsun Long “lógico”).
Por exemplo, Herbsmeier (1998) considera que Gongsun Long era tão-só um
animador de tipo intelectual na corte de um senhor, um huaji (
), um crítico
irónico. O seu espectáculo consistiria em fazer uso da lógica para argumentar
ções pouco plausíveis como “um cavalo branco não é um
cavalo” (Herbsmeier 1998: 300). Tratava-se esta, pois, de uma espécie de chiste (também Fraser 2016). Hansen (2007: 486) concorda. E Indraccolo, como
muitos outros,
da autoria de Gongsun Long, mas uma das tiradas várias vezes esgrimida em
debates de bianzhe, convenientemente chocante e apelativa para despertar a
atenção do público e fazer brilhar os intervenientes (Indraccolo 2009: 107).
Todavia, há que ter em conta que estes bianzhe
po bastante disperso de pensadores conhecidos como mingjia (
), “peritos
em nomes”, que teriam estado activos durante o mesmo período. Para autores
como Wang Zuoli (2010), trata-se de uma confusão lamentável, porque embora
os peritos em nomes fossem geralmente bianzhe, nem todos os bianzhe eram mingjia. Não obstante partilharem com os bianzhe o gosto por discussões acerca de
Combatentes - os mingjia levavam ainda a cabo uma investigação séria acerca
da relação entre os nomes (ming) e as realidades (shi), das formas e dos nomes
(xing ming). O seu objectivo era, não o conhecimento pelo conhecimento, mas
implementar uma regulação semântica dos nomes, estabelecendo assim critérios
de avaliação para as condutas ético-políticas, no sentido de melhorar o mundo
(Wang 2010: 95).
A questão da relação entre os nomes (ming) e as realidades (shi) foi um dos

acerca das formas e dos nomes (
, xing ming) teria
, fajia), uma corrente que, tendendo a dis-
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normas ( , fa).
Além disso, a escola das Formas e dos Nomes não só se demarcava dos
Não
tendo em vista acabar com a desordem que nela reinava e poder, assim, ordenar
o mundo ( , zhi) e restaurar a paz social.

2. Deng Xi, Hui Shi e Gongsun Long
Há que ter em conta, contudo, que essa designação, mingjia, surgiu apenas
(
). Este colocou a escola dos Nomes ou escola das Formas e dos Nomes
(
) no mesmo patamar que a escola de Ru, a escola do Dao, a escola de Mo,
a escola de Fa, etc., no que foi imitado pelos seus sucessores.
No Hanshu (
, O Livro dos Han), compilado por Ban Gu (
, 32
- 92 d.C.), aparecem associados aos mingjia os seguintes nomes: Deng Xi, Yin
Wen, Gongsun Long, Cheng Gongsheng, Huang Gong, Mao Gong e Hui Shi.
Aqueles que se presumem ser os três maiores representantes desta escola foram
Deng Xi (
), Hui Shi (
) e Gongsun Long.
Sabe-se que foi um homem das leis, tendo
compilado a Lei em Bambú (
, Zhu xing), a primeira legislação chinesa. No
entanto, é conhecido apenas através de alguns comentários posteriores e de textos considerados apócrifos. Considera-se que fazia parte da escola mingjia apenas
bido um instrumento retórico designado por Duas Possibilidades (
, liang
ke). Tratava-se de uma técnica argumentativa que consistia em adoptar pontos de
vista diferentes e que conduzem a diferentes conclusões, de modo a vencer um
oponente no seu próprio terreno. Um exemplo de liang ke vem relatado no Lüshi
Chunqiu (
, Anais da Primavera e Outono do Mestre Lü):
Um homem abastado do estado de Zheng morreu afogado. Alguém
avultada de dinheiro. A família do homem abastado pediu conselho a
Deng Xi. Este disse-lhes: “Acalmem-se. Essa pessoa não consegue vender
pediu conselho a Deng Xi. Deng Xi disse-lhe: “Acalma-te. Ninguém comprará esse cadáver a não ser a família dele.”

Quanto a Hui Shi (370-310 a. C.), é conhecido sobretudo pelas suas “dez
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, li wu shi zi), algumas delas de carácter
paradoxal. Vêm relatadas no capítulo 33 do Zhuang Zi (
), “Sob o Céu” (
, tian xia
ções parecem querer mostrar que as distinções (sobretudo no que diz respeito ao
espaço e ao tempo) não são absolutas mas relativas, dependentes das perspectipertençam de facto a Hui Shi, ou se foram obra de seguidores tardios. Algumas
delas são igualmente atribuídas a Deng Xi que terá vivido duzentos anos antes
de Hui Shi e habitava num outro estado:
1.
A grandeza máxima
não tem exterior; denomina-se A Grande Unidade; a máxima pequenez não tem
interior; denomina-se A Pequena Unidade. 2.
O
que não tem dimensão não pode avolumar-se; mas estende-se por mil li. 3.
O céu é tão baixo quanto a terra; montanhas e pântanos
nivelam-se. 4.
Quando o sol está alto, vai declinando; quando as dez mil coisas vivem, vão morrendo. 5.
Assemelhar-se no grande
mas diferir daquilo a que se assemelha no pequeno, denomina-se “semelhante
e diferente no pequeno”. As dez mil coisas são todas semelhantes e todas diferentes; denominam-se “grandes semelhanças e diferenças”. 6.
A região sul não tem limite mas tem limite. 7.
Hoje
parti para Yue e cheguei ontem. 8.
Anéis encadeados podem desentrelaçar-se. 9.
Conheço o centro
estado situado mais a sul]. 10.
Inundar de amor as
dez mil coisas; céu e terra são um corpo único.
De acordo com Wang Zuoli, entre Deng Xi, Hui Shi e Gongsun Long “há
diferenças notórias de interesses e pensamento e não se pode apontar um único
tema em comum” (Wang 2010: 86), não fazendo sentido relacioná-los com a
mesma escola.
Só faz sentido
colocar Gongsun Long na escola dos Nomes, dado que esta se caracterizava
adopção de um método que consistia no exame detalhado e na análise cuidadosa;
e por ter na linguagem o seu principal interesse. Além disso, embora as preocupações éticas e políticas dominassem o pensamento chinês na era pré-Qin, os
seguidores da escola dos Nomes não partilhavam um pensamento político ou
ético que os diferenciasse das outras escolas. Com efeito, Gongsun Long não
parece directamente preocupado com questões éticas e políticas, embora se deva
ter em conta que do uso correcto dos nomes dependia uma boa governação.1
1.

perspectiva que vai no sentido inverso. Advoga que o Debate sobre Cavalos Brancos, que tanto
intrigou os seus contemporâneos, não pode ser separado do tópico mais debatido da época, o ideal
do ser humano (2005: 20). E integra o pensamento de Gongsun Long no das Cem Escolas, em
torno da crença de que os seres humanos só se completam ao fazerem parte da sociedade e que os
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3.
Melhor proveito haverá em traçar pontes entre Gongsun Long e Yin Wen
(
, 360-280 b. C.), outro pensador instrumental no desenvolvimento da teoria das formas e dos nomes (xing ming). Consta, aliás, que foram ora mestre ora
discípulo um do outro. Yin Wen fez notar que os nomes são estabelecidos de
acordo com as realidades e que há uma relação de dependência dos nomes em
relação às realidades. Caso os nomes não existissem, as realidades conservariam
na mesma as suas características enquanto que, sem realidades, não haveria base
dos. Todavia, reconhecia também que as realidades são entendidas e distinguidas
através dos nomes, daí a importância de utilizar estes últimos com correcção.
Por tudo isto, havia que submeter os nomes a uma análise (bian ming), a um verdadeiro controlo administrativo (Sun 2015: 24-5). O pensamento de Yin Wen
sobre nomes (ming) e realidades (shi), tal como sucedia com o de Gongsun Long,
Até mesmo Indraccolo oscila bastante entre uma imagem de Gongsun

contrariam o senso comum e a lógica e a escapulir-se com as suas piruetas, como
quem dissesse: “veja, (…), nada há que eu não possa obter apenas por meio de
palavras, embora falazes e enganadoras” (Indraccolo 2009: 111). Por outro lado,
reconhece que
o que ele quer transmitir - e de alguma forma criticar - é o facto de
estar implícita a necessidade de zheng ming: seria necessária uma revisão de
todas as designações para ajustá-las à realidade correspondente, tarefa urgente e demanda de clareza que, no Gongsun Long Zi [
, O Mestre
Gongsun Long], encontra a sua expressão mais realizada no Mingshi Lun [
, um dos capítulos da obra]: “isto” deve ser nomeado por um único
nome, “isto”, e “isso” deve ser nomeado por um único nome, “isso”.
(Indraccolo 2009: 111)

Faz notar que se detecta entre
os pensadores das Cem Escolas uma tendência para criar metáforas da natureza humana utilizanAssim, vê o cavalo branco como uma metáfora da
mudança provocada na natureza humana pela educação e pela interacção social. O cavalo sem cor
humana ainda não decidida, antes da intervenção de estímulos exteriores que se tornam depois
(2005: 31). Com esta metáfora, Gongsun Long pretendia mostrar que a natureza humana é
diferente antes e depois da intervenção de estímulos (2005: 34). E seria por isso que os cavalos
brancos não são os cavalos.
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Mas, mais ainda, Indraccolo acaba mesmo por sugerir que, no Gongsun Long
transmitir mais subtilmente a sensação de que há algo podre a acontecer em todo este circo. Na verdade, o uso sem restrições de todas essas
palavras ardilosas é um sintoma da corrupção moral da sociedade coeva,
onde a prevaricação e o engano são tolerados, e até permitidos, desde que
cos estão subvertidos (Indraccolo 2009: 111-12).

Galvany (2002) demonstra que, se por um lado existem fontes históricas
e “autoritária” da escola das Formas e dos Nomes (xing ming) – por exemplo,
o tratado de alquimia Baopu Zi (
, O Mestre que abraça o Autêntico, 317-18
d.C.), de Ge Hong (
) –, encontrando-se a mesma ambiguidade também
no caso de Deng Xi e de Hui Shi. E creio que Galvany põe o dedo na ferida
quando conclui que
é preciso reconhecer o facto irrefutável de que, na China, os canditempo, a primeira tentativa de reparar a desordem linguística causada por
si próprios ou, melhor ainda, que, inversamente, os primeiros autores da
dos pela história como os primeiros a quebrar o vínculo entre as palavras
e as coisas e a impor uma verdadeira tirania da linguagem (2002: 522).

No capítulo intitulado Yi Wen Zhi (
, Tratado sobre Artes e Letras) do
Hanshu (Livro dos Han)
Gongsun Long Zi era composto por 14
volumes. Ora, resta apenas uma colecção de materiais heterogéneos em cinco
brevíssimos capítulos e um prefácio. Trata-se, com toda a probabilidade, de uma
compilação tardia de textos independentes. No entanto, é importante frisar que,
para além do capítulo “Debate sobre cavalos brancos”, os demais capítulos se
debruçam igualmente sobre a questão do acordo ou desacordo entre nomes e
realidades e a subsequente e eventual necessidade de corrigir os primeiros.
As duas edições mais antigas da obra encontram-se no Daozang (
, O Cânone do Dao, 1445) e no Shuofu (
, Barbacã de Conversas, séc. XIV). Apresentam
entre si algumas variações sobre as quais não me debruçarei, dado serem pouco
relevantes para o capítulo em questão.
O prefácio, Ji Fu (
, Colecção de anedotas), consiste numa visão geral
sobre as teorias expostas e presume-se que tenha sido redigido por sucessores de
Gongsun Long. Os cinco diálogos são Bai ma lun (
, Debate sobre cavalos
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brancos), onde se compara os termos “cavalo” e “cavalo branco”, de modo a
pôr em evidência as diferenças entre ambos; Zhi wu lun (
, Debate sobre
conceitos e instâncias), acerca da relação entre a linguagem e as realidades a que
se refere; Tong bian lun (
, Debate sobre a compreensão da mudança), onde
se discute a mudança das coisas e como isso altera a relação que elas mantêm
com as suas designações; Jian bai lun (
, Debate sobre “dureza” e “brancura”), onde, num exercício analítico, se examina o modo como apreendemos
o mundo conceptualmente a partir dos três caracteres chineses para “branca”,
“sólida” e “pedra” que só podem ser usados para formar dois nomes de duas
sílabas, ou seja, “pedra sólida” e “pedra branca”; e o Ming shi lun (
, Debate sobre nomes e realidades), desenvolvimento da questão levantada no Tong
bian lun, onde se estabelece as regras para utilizar os nomes (ming ), dado que
estes e as realidades ( shi) que designam não são a mesma coisa. Pang Pu (
1979) crê que este último capítulo consistia, na verdade, no prefácio da obra.
Dois de entre os cinco capítulos, “Debate sobre cavalos brancos” e “Debate
sobre conceitos e instâncias”, por serem mais estruturados e mais completos,
de tal modo que constituem por si sós um tratado semiótico sucinto que discute
a relação entre os nomes e as realidades. Os demais, menos estáveis e com sinais
de terem sido reescritos, são conhecidos por “capítulos corrompidos”.

Várias propostas de interpretação e tradução do “Debate sobre cavalos
brancos” têm sido avançadas, tanto na China como no exterior. Debruçar-me-ei
a minha tradução para português, tanto quanto sei a primeira a ser levada a cabo
directamente a partir do chinês, pelo menos em Portugal.
Uma das interpretações do diálogo mais divulgadas é a do autor da monumental
(
, “Fung Yu-lan”, 1894-1990), conhecido por tentar conciliar o pensaentre o seu pensamento e o de Platão, concluindo que aquele foi o fundador
chinês de uma teoria dos universais ou das ideias platónicas (Feng 1934: 87).
Feng Youlan interpretou bai ma fei ma (branco-cavalo-não-cavalo) do seguinte modo: a ideia de “cavalo”, um universal, não é igual a qualquer cavalo,
seja ele branco ou de qualquer outra cor, visto tratarem-se estes de particulares.
Gongsun Long tenta alicerçar a sua asserção em três argumentos. O primeiro
pretende demonstrar que a intensão dos três termos, “cavalo” (um tipo de animal), “branco” (um tipo de cor) e “cavalo branco” (um tipo de animal + um
tipo de cor) não é a mesma. O segundo pretende demonstrar que a extensão
dos termos “cavalo” (abarca todos os cavalos) e a extensão “cavalo branco” (só
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abarca cavalos brancos) não é a mesma. O terceiro argumento prende-se com o
conceito platónico de “ideia”. A ideia de “cavalo em si” e a ideia de “brancura
em si”, sem estar determinada por nenhum particular, diferem da ideia de “cavalo branco em si”. Por isso, um cavalo branco não é um cavalo.
Também Mou Zongsan (
) (1979) acredita que Gongsun Long terá
um cavalo branco (particular) não é um cavalo (universal). Gongsun Long pretenderia sublinhar a diferença entre os cavalos particulares e o cavalo universal.
Enquanto os primeiros, os cavalos particulares, têm características como tamanho e cor, o segundo, o cavalo universal, ou o cavalo em si, não tem quaisquer
características. É um ser conceptual e uma entidade universal.

A abordagem platónica, ao tratar “cavalo”, “branco” e “cavalo branco”
como entidades universais e independentes, confere protagonismo ao plano ontológico e os argumentos sustêm-se porque a questão da relação entre género e
espécie deixa de ser relevante. Todavia, segundo a abordagem lógica, que se concentra quase sempre na extensão e intensão dos termos, abstendo-se de iluminar
a ontologia que lhes subjaz, a asserção “cavalos brancos não são cavalos” é falsa.
Antes de mais, porém, torna-se necessário esclarecer que as abordagens lógicas pecam por se basearem na lógica ocidental, quando esta só foi introduzida
O locus classicus da abordagem lógica pertence ao sinólogo polaco Janusz
Chmielewski (1962) que o fez em termos da teoria dos conjuntos. Chmielewski
atribui a Gongsun Long o estatuto de lógico e considera que os termos “branco”
e “cavalo” denotam dois conjuntos distintos; “cavalo branco” denota a intersecção desses dois conjuntos, mas é um conjunto vazio, em vez de um subconjunto
no “Debate sobre cavalos brancos” que os cavalos brancos não existem.
De acordo com Pang Pu, Gongsun Long pretende mostrar que, com a proposição “um cavalo branco é um cavalo”, comete-se um erro porque o âmbito
semântico de “cavalo branco” excede o âmbito semântico de “cavalo”, ou seja,
“cavalo” não possui o atributo branco; logo, em vez de “é” deverá dizer-se “não
cavalo branco”. Pang Pu conclui mesmo que este rigor da parte de Gongsun
Long o afasta de Aristóteles. Para Aristóteles, embora de ambos os lados de um
verbo de ligação algo deva ser acrescentado ou retirado (neste caso, o atributo
“branco”), esse algo era, para ele, um nome sem importância; para Gongsun
Long, porém, era de grande importância. Pang Pu conclui então que, por causa
desta diferença, Aristóteles fundou a lógica formal, enquanto Gongsun Long
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Universidade Kyung Hee de Seul, difere da de Feng Youlan na medida em que
a principal tese do diálogo, segundo aquele, se refere a objectos concretos, os
cavalos. Propõe que se traduza bai ma fei ma por “os cavalos brancos não são os
cavalos” e não “cavalo branco não é cavalo” ou “cavalos brancos não são cavalegítimas num sentido estrito). Assim, o que é negado é que os cavalos brancos
sejam os cavalos, o que é uma tese verdadeira dado haver cavalos que não são
brancos (Ki 2014: 512).
Mas, prossegue Ki, embora a sua tese principal esteja correcta, Gongsun
Long erra quando conclui que os cavalos brancos não são os cavalos, dado o
universo dos cavalos brancos não incluir os cavalos negros e dado o universo
dos cavalos os incluir (Ki 2014: 519). Trata-se, com efeito, de um non-sequitur. As
premissas são irrelevantes para a conclusão, uma vez que todos os cavalos brancos são cavalos, haja ou não cavalos de outras cores. Em suma, Gongsun Long
cavalos brancos não são cavalos” (Ki 2014: 514).

A metodologia de Chad
sidade de Hong Kong,

-

Hansen (1985) insurge-se contra a interpretação platónica do diálogo e dee da mente. Sugere que o “Debate sobre cavalos brancos” pode ser explicado
apelando para a teoria ontológica mereológica, entendendo a mereologia como
o estudo formal das propriedades da relação entre partes e todo e entre as várias
partes no seio do todo.
Hansen tenta defender que todos os substantivos da língua chinesa compartilham características com os substantivos de massa da língua inglesa. Um
substantivo de massa é um substantivo que, ao invés dos substantivos contáveis
(como gatos, lagos, pães) denota algo que não pode ser contado, por exemplo,
uma substância ou um estado, como água ou felicidade. Em inglês, trata-se geralOs substantivos contáveis têm singular e plural, enquanto os substantivos de
massa não têm. Os primeiros podem combinar-se directamente com numerais
mas os segundos não. Os primeiros podem combinar-se directamente com many
e few enquanto os segundos o fazem com much, little e less.
Para um falante de inglês, um cavalo é uma unidade entre muitas outras
-
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cia de um cavalo universal; para um falante de chinês, um cavalo faria parte de
uma massa inteira de “tipo-de-coisa-cavalo” (horse-stuff), tal como sucede com os
substantivos de massa da língua inglesa, na medida em que um copo de leite é
tido como uma pequena parte de um todo imaginário que é referido pelo termo
“leite”.
Gongsun Long discute “cavalo branco” (
bai ma) como “branco mais
cavalo”, tal como faria com outro tipo de composto como o de “bois-cavalos” (
niu ma) dos Moístas, onde alguns são bois e alguns são cavalos e alguns não
são bois e outros não são cavalos2. “Cavalo branco” deve ser considerado como
um composto de o tipo-de-coisa-cavalo-branco (white-horse-stuff) e de o tipo-de-coisa-cavalo (horse-stuff), de modo que o tipo-de-coisa-cavalo-branco não é o
mesmo que o tipo-de-coisa-cavalo. Assim, em “cavalo branco”, alguma parte
não é branca e alguma parte não é cavalo. Ora, dado que é igualmente verdade
que alguma parte é branca e alguma parte é cavalo, então ambas as proposições,
isto é, “Cavalo branco não é um cavalo” e “cavalo branco é um cavalo”, são
verdadeiras.
Muitos anos depois, Hansen comentaria acerca desta sua rebuscada abordagem: “Suspeito que haja melhores explicações do diálogo do que a que fui capaz
de oferecer.” (2007: 487). Com efeito, Byeyong-uk Ki advoga que não há boas
razões para tomar ma (cavalo) como um substantivo de massa. Primeiro, nem
todos os substantivos de massa podem ser considerados substantivos concretos.
Segundo, o chinês moderno difere sintaticamente do chinês clássico utilizado
por Gongsun Long. E, terceiro, o critério comum para os substantivos de massa
não pode ser aplicado directamente ao chinês, tanto clássico como contemporâneo, porque o chinês não partilha as características do inglês que aquele critério
requer (2014: 502).
na avaliação comparativa de interpretações presentes em traduções: o primeiro
tem sido abundantemente utilizado no caso do “Debate sobre cavalos brancos” e representa a norma segundo a qual devemos escolher a interpretação que
2. O Mo Bian (

, Disputas Moístas) relata a discussão neo-moísta acerca do valor de verdade
da proposição “‘cavalos-bois’ não é ‘bois’”. Os neo-moístas argumentaram que “cavalos-bois” é
um nome colectivo que denota uma entidade que combina “bois” e “cavalos” como um sistema
composto; dado um sistema composto não poder ser reduzido a apenas uma das suas partes,
“cavalos-bois” não é “bois”. Isto suscitou o contra-argumento de que, se “‘cavalos-bois’ não é
‘bois’” for admissível, dado um dos termos, (“cavalos”), não ser “bois”, então também deve ser
a última proposição (“‘cavalos-bois’ é ‘bois’”) não ser admissível, então a primeira também não
o é. Os neo-moístas responderam que, dadas duas proposições contraditórias, uma delas deve
ser admissível, enquanto a outra não o é. Se “‘cavalos-bois’ não é ‘bois’” não é admissível, então
deve sustentar-se que “‘cavalos-bois’ é ‘bois’” é admissível, pois não se pode admitir e rejeitar as
duas proposições ao mesmo tempo. Além disso, nem “bois” nem “cavalos” denotam por si sós
o composto de “bois” e “cavalos”, enquanto “cavalos-bois” o faz; assim, mesmo que “bois” não
seja “não-bois” e “cavalos” seja “não-bois”, “cavalos-bois”, enquanto composto, não é nem o
conjunto “bois” nem o conjunto “cavalos” (Cf. Sun 2015: 80).
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humana os erros cometidos e foi o modelo que ele próprio, Hansen, ofereceu na
sua interpretação do “Debate sobre cavalos brancos”. E conclui que “qualquer
interpretação estritamente caridosa de Gongsun Long é como bater num cavalo
branco que já está morto, porque bai ma fei ma é falso em chinês” (2007: 480-81).
E critica Herbsmeier por mitigar a visão de Gongsun Long tão-só como uma
espécie de animador cultural ao comentar a seguir que as suas tiradas têm, de
concluir que a proposição é verdadeira. Ou seja, Herbsmeier é culpado de resvalar para a caridade, uma vez que a proposição não pode ser interpretada de
modo a tornar-se verdadeira. Numa leitura intensional, parece haver um sentido
paralelo no qual “há um cavalo branco” não é equivalente a “há um cavalo”. Mas
a conclusão nunca deverá ser verdadeira, pelo contrário, a sua falsidade deverá
seja, procurar por um cavalo branco é sempre procurar por um cavalo, tal como
Ki também defende.
O sinólogo galês C. Graham, por sua vez, interpreta o capítulo como parte
de um discurso sobre o todo e as partes, temática que se repetiria nos dois primeiros capítulos da obra, os únicos que considera autênticos. Graham concorda
com Hansen: Gongsun Long declarou que “cavalo branco” era um composto
de “branco” e “cavalo,” ou seja, uma cor designada por “branco” e uma forma designada por “cavalo”. Graham alega que, dado Gongsun Long explicar o
composto de “branco” e “cavalo” como a adição de uma cor a uma forma, o
caracter (ma, cavalo) é usado de forma ambígua no debate, ora designando o
próprio animal, ora designando a forma do animal. Graham adverte então que,
por vezes, um nome que designa uma parte de uma coisa pode ser usado para
representar a coisa na sua totalidade. Isso sucede, por exemplo, quando se usa
a palavra “lâmina” para se referir uma espada. No entanto, uma lâmina (cavalo
como forma) não é uma espada (cavalo branco como composto de forma e cor).
Assim, um cavalo branco não é um cavalo na medida em que, fazendo embora
parte do maior conjunto, cavalos, não coincide com ele (1986: 94-5).
Todavia, se a interpretação de Graham é válida, então por que razão construiria Gongsun Long toda uma série de asserções extremamente difíceis de
parte não é o todo”? É o que Jung Dan Bee questiona com pertinência: “É possível que os maiores pensadores do tempo considerassem Gongsun Long tão
importante que o citavam e ridicularizavam, se a sua única contribuição tivesse
sido argumentar que “a parte não é o todo”? (2005: 20)

Já em 1989, Feng Yaoming advertia que, se tratarmos termos como “cavalo
branco” ou “cavalo baio” como descrições lógicas e compreendermos “é” ou
“não é” como termos mutuamente exclusivos, então a proposição de Gongsun
-

224

Cláudia Ribeiro

deu a discussão (1989: 103).
Ora, a abordagem semântica mostra que, no plano semântico, a asserção
‘“cavalos brancos” não é “cavalos”’ é legítima e isto sem negar as relações lógicas
do tipo parte/todo. Em suma, esta abordagem permite que os participantes no
debate, Gongsun Long e o seu interlocutor, tenham ambos razão no interior
da sua perspectiva. E sem que, para tanto, seja necessário recorrer à virtude da
caridade.
Sun Zhenbin defende, creio que com razão, que o debate deve ser analisado
sob uma óptica semântica. A obra, no seu conjunto, aborda problemas semânticos e não problemas lógicos. Gongsun Long não era um lógico mas alguém
que se ocupava da natureza e função dos nomes, do modo como se relacionam
com as coisas, e das subsequentes implicações ontológicas e epistemológicas
(Sun 2011: 103).
Sun baseia-se em Liu Limin (2007), onde este advoga que, para entender
o “Debate sobre cavalos brancos” (e muitos outros textos relativos aos mingjia)
há que recorrer à distinção entre uso de termos e menção de termos. O próprio
Gongsun Long estaria ciente dessa distinção, mas não se podia valer de nenhum
o uso da menção de termos. Como o chinês moderno pode recorrer ao uso de
aspas, há que as utilizar para bem entender o debate.
Gongsun Long não se referia ao animal cavalo branco ou aos cavalos, mas
A sua proposição não é “um cavalo branco não é um cavalo”; é antes, “’cavalo
branco’ não é ‘cavalo’”. Nesse âmbito, a proposição de Gongsun Long faz sentido. O interlocutor não o compreende, porém, e teima em pensar no uso de
termos, isto é, em cavalos concretos.
Nesta ordem de ideias, de acordo com Sun Zhenbin, quando Gongsun
Long distingue “branco” e “cavalo” enquanto cor e forma de um animal particular de “branco/brancura” e “cavalo” enquanto conceito geral, pretendia alertar
para a diferença entre nomes individuais e termos abstractos (Sun 2015: 38). Na
designação das coisas, os seres empíricos e os seres conceptuais não devem ser
(semântica).” (Sun 2015: 81).
A teoria chinesa dos nomes tendia a conservar, assim, um pendor nitidamente realista. Os nomes não eram tomados como símbolos arbitrários, sem
qualquer correspondência inerente com as realidades que designavam, correndo a elas paralelos sem nunca as tocar. Pelo contrário, acreditava-se numa
correspondência intrínseca entre nomes e realidades, daí que fosse importante
aferir da correcção daqueles e daí que agir sobre uns fosse agir sobre as outras.
Bo Mou, reconhecendo embora que transpõe Gongsun Long para um
tigo pensador fossem formuladas com clareza, vê no debate uma chamada de
atenção para a estrutura
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semântico-sintática da “dupla referência” da função referencial da expressão do sujeito num contexto frásico (...) com o objectivo de chamar a
nossa atenção para aspectos distintos das coisas que muitas vezes são ignorados quando elas são categorizadas segundo os seus tipos (2018: 89).

Gongsun Long pretenderia mostrar que a verdade varia conforme o aspecto
em que nos focalizamos. A identidade e a diferença são, portanto, sensíveis ao
contexto. Assim,
como que um cavalo branco não é um cavalo. Cavalo branco é idêntico a cavalo
no que diz respeito à forma. Cavalo branco não é cavalo no que diz respeito ao
atributo da cor, pois um cavalo particular tem cor, logo, não é um cavalo conceptual que não tem cor e que é, por isso, capaz de as acolher a todas.
Gongsun Long estava ciente das consequências que daqui advinham
as pessoas tendem a focalizar-se no aspecto compartilhado por um conjunto
de coisas (por exemplo, são todos cavalos) negligenciando os aspectos que as
diferenciam (por exemplo, a cor). Todavia, as coisas não podem ser reduzidas
ao seu conceito, às suas qualidades essenciais. Há, pois, que cultivar “uma senem demasia as distinções nos conceitos gerais. A identidade é relativa, o que

com as categorias do seu tipo ou “identidade geral”; todavia, ao levar a
pectos distintos dessas coisas. Deste modo, com a sua visão geral nesta
ligação, Gongsun Long alerta-nos para o perigo de assimilar demasiado
as distinções, em especial quando é necessário focalizar os aspectos distintos. (Bo Mou 2019: 118)

Neste sentido, podemos concluir que Gongsun Long se afasta de Platão, ao
invés do que pretendia alguém como Feng Youlan. Lembremo-nos de que, para
Platão, um cavalo era um cavalo porque participava da Ideia ‘cavalo’ que existia
independentemente de todos os cavalos. No contexto do pensamento de Platão,
seus tipos. Portanto, como cada indivíduo é apenas uma instância imperfeita de
um tipo, deve-se começar por entender os tipos, ignorando os incidentes e as
anomalias individuais. Ao invés disso, Gongsun Long pretendia que, no labor da
des que designavam, de modo a diminuir o desfasamento entre a coisa e o nome
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que diz respeito a uma como ao outro.

O “Debate sobre cavalos brancos” é muito breve, mas de muito difícil com-

culta a tarefa de entender se um substantivo designa um conjunto de particulares
ou o conceito desse conjunto. Só atendendo ao contexto se poderá descobrir.
Por exemplo,
(ren) pode designar tanto os seres humanos particulares como
a humanidade ou o Homem (no chinês também não existem maiúsculas nem
minúsculas que possam denotar esta diferença). Assim, o termo ma, cavalo, tanto pode ser utilizado no sentido de “cavalo(s)” como no sentido do conceito
“cavalo”. No chinês clássico também não existe um verbo semelhante ao nosso
verbo ser. O mais semelhante é (you, haver, ter) a que Gongsun Long recorre
abundantemente.
Para além disto, os nomes são os elementos dominantes. São também muito
e adjectivos como verbos.
funções gramaticais. Um substantivo como “cavalo” não muda em termos de
género ou quantidade, nem um verbo muda em termos de sujeito ou tempo. As
sentido convencional como da sua relação com as outras palavras da mesma frase. Como resultado, diferenciar o concreto - por exemplo, “branco” em cavalo
branco - do abstracto - por exemplo, “brancura” - é tarefa complexa, já que se
dizem e escrevem exactamente da mesma maneira.
que o próprio Gongsun Long se estava a debater no colete de forças do chinês
clássico para verbalizar o seu pensamento, um pensamento que ia contra o senso
Isto deu origem, desde então, a um grande número de mal-entendidos entre os
seus oponentes, críticos e comentadores, que acabaram para o considerar um
Tentei que a minha tradução fosse o mais próxima possível do original, sem
Cumpre ainda esclarecer que sigo a abordagem semântica e a distinção entre
uso de termos e menção de termos. Daí recorrer à utilização de aspas.
Não creio que se trate de “paradoxos”, como se referem a eles Graham,
Hansen, Harbsmeier, Indraccolo... pelo menos, não no sentido de contradições
-
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tido lógico de proposições que conduzem a contradições quando são aceites
como verdadeiras. Estes pensadores não se preocupavam com a verdade lógica
no sentido estrito. Daí não se poder abordar o texto retirando as proposições
ou não se compreenderá o que está jogo. O que preocupava estes pensadores
era a relação entre nomes e realidades. E as suas declarações aparentemente
paradoxais são formuladas com o objectivo de implicar níveis mais profundos
para o perigo de os hipostasiar e para a importância do contexto em que são
(zheng ming).

DEBATE SOBRE CAVALOS BRANCOS

Interlocutor
Gongsun Long
I
GSL
uma cor não é o que nomeia uma forma. Por isso digo: “cavalos brancos” não
é “cavalos”.
Comentário: Neste início do diálogo, o interlocutor mostra-se surpreso com a
uma forma não é o que nomeia uma cor. Que o que nomeia uma forma não é
modus ponens o raciocínio deveria ser antes o seguinte:
Se “cavalo” indica a forma, enquanto “branco” indica a cor;
e se o que indica a forma não é o que indica a cor,
então, “cavalo” não é “branco”.
Ou seja, a conclusão não seria que “cavalo branco” não é “cavalo”.
E em que sentido é que o que nomeia uma cor não é o que nomeia uma
forma? Será uma distinção entre essência e acidente do tipo aristotélico? Angus
-
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bidas como tendo forma e tendo cor, (
, you xing you se). Ou seja, são
concebidas como se forma e cor fossem sua parte intrínseca e não como sendo
essencialmente formas onde a cor é um acidente. No entanto, é difícil discordar
que a forma (cavalo) é algo de necessário, estrutural, para um cavalo ser visualmente e mentalmente reconhecido como um cavalo, enquanto a cor branca é
uma qualidade acidental. Mas também é verdade, como acrescenta Graham, que
forma e cor são percebidas simultaneamente; e que a forma é percebida através
de vários dos nossos sentidos, entre os quais a visão que capta a cor.
O que interessa reter é que esta resposta de Gongsun Long mostra que ele
não se situa no mesmo plano do interlocutor. Situa-se no plano da linguagem e
não no plano dos cavalos e das coisas brancas concretas. Refere-se a termos, aos
termos “cavalo”, “branco” e “cavalo branco”. O termo “cavalo branco” provém
da combinação da forma cavalo com a cor branca. Denota todos os cavalos que
partilham a forma cavalo e a cor branca. Isto difere do termo “cavalo” que denota o conjunto de todos os seres com a forma cavalo, independentemente da
sua cor. E difere do termo “branco” que denota todas as coisas brancas independentemente da sua forma. Ou seja, no plano semântico, cada um desses termos
tem um conteúdo conceptual diferente
brancos” não é “cavalos”.

I
se pode dizer que não há cavalos, então como é que [cavalos brancos] não são
cavalos? Se, havendo cavalos brancos, então, há cavalos, como é que os brancos
não são cavalos?
Comentário: O interlocutor riposta que a existência de cavalos brancos implica a
existência de cavalos. O seu raciocínio respeita a lei da inferência. Todavia, mostra com isto que continua a pensar no plano (onto)lógico, no interior do qual a
é bizarra.

GSL
Mas, se o que se procura são cavalos brancos, os baios ou negros não podem
ser enviados.
Se “cavalo branco” fosse “cavalo”, ambas as pretensões seriam idênticas. Se
ambas as pretensões fossem idênticas, “branco” não se diferenciaria de “cavalo”.
Se ambas as pretensões não fossem diferentes, como pode ser que os baios ou
negros ora sejam admissíveis, ora sejam inadmissíveis? É óbvio que “admissível”
e “inadmissível” não são idênticos um ao outro. Por isso, através dos baios ou
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negros pode concluir-se que há cavalos, mas não se pode concluir que há cavalos
Comentário: Gongsun Long riposta com um raciocínio que se assemelha a um
modus tollens:
Se cavalos brancos são cavalos, então procurar cavalos brancos é idêntico a
procurar cavalos baios e negros.
Procurar cavalos brancos não é idêntico a procurar cavalos baios ou negros.
Logo, cavalos brancos não são cavalos.
Mas trata-se, na verdade, de um raciocínio falacioso do tipo designado como
“boneco de palha”, através do qual se distorce o raciocínio do interlocutor para
melhor o atacar. O interlocutor não defendeu que é idêntico procurar cavalos
brancos e procurar cavalos baios ou negros. De cavalos brancos serem cavalos
não se segue que procurar cavalos brancos seja idêntico a procurar cavalos baios
e negros. Logo, a conclusão é inválida.
No entanto, se nos deslocarmos da esfera estritamente lógica para a esfera
semântica, as coisas mudam de semblante. Antes de mais, se o que se procura
são “cavalos” e se os baios ou negros vão de encontro ao que se procura, como
encontro do que se procura. Nesse sentido, Gongsun Long está a reconhecer,
sub-repticiamente, que cavalos brancos são efectivamente cavalos.
Por isto se vê que o interesse de Gongsun Long não é contrariar a noção
comum de que os cavalos brancos são cavalos. Fei em bai ma fei ma, não tem, aliás,
a mesma carga ontológica do nosso “não é”, mas aproxima-se mais de “não
é o mesmo que” ou “não é como”.3 Nesse sentido, bai ma fei ma não está nos
antípodas de “cavalos brancos são cavalos”, mas apenas de que “cavalos brancos
são o mesmo que cavalos.”
O que move Gongsun Long é mostrar que, em determinadas circunstâncias,
os cavalos brancos não devem ser tomados simplesmente como cavalos. Isto
porque, quando o que se procura não são “cavalos”, mas “cavalos brancos”,
nem cavalos negros nem cavalos baios vão ao encontro do que se pretende. Se
um regente pedisse que lhe fossem enviados cavalos brancos para uma dada
cerimónia protocolar e súbditos distraídos lhe enviassem cavalos brancos, baios
e negros, como se o imperador tivesse pedido apenas “cavalos”, poderiam rolar
cabeças... Os cavalos baios e negros podem ser incluídos na extensão “cavalos”
mas não podem ser incluídos na extensão “cavalos brancos”.
baios ou negros (logo, também dos brancos) se pode concluir que há cavalos.
Todavia, nem de “cavalos baios e negros”, nem sequer de “cavalos”, se pode
3. Fei
mar que um sujeito não tem um certo atributo; mostrar que a relação entre um sujeito e o objecto
é exclusiva; e mostrar que nomes compostos (como “bois-cavalos”) não são iguais a nomes de
indivíduos. Em bai ma fei ma, fei é utilizado na primeira forma, no sentido em que “cavalo branco é
diferente de cavalo” (Mou Zongsan 1979).
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concluir que há cavalos brancos. Apenas de “cavalos brancos” se pode concluir
que há cavalos brancos. “Cavalos” e “cavalos brancos” são termos que não dizem respeito exactamente ao mesmo conjunto de seres. Tanto a extensão como a
intensão são diferentes.
brancos” não é “cavalos”.
I
cavalos sem cor. “Neste mundo não há cavalos” é admissível?
implicitamente por duas vezes que os cavalos brancos são efectivamente cavacavalos concretos, com cor, não são cavalos. Ora, em nenhum momento isso
aconteceu. Mas o interlocutor prossegue, ripostando que, por reductio ad absurdum, nesse caso não existiriam cavalos, dado todos os cavalos terem cor. Negar
que um cavalo branco seja um cavalo equivale a negar que um cavalo de qualquer
cor seja um cavalo. Ora, não existem cavalos sem cor; de onde se concluiria que
não existem cavalos, o que é um absurdo e até Gongsun Long teria de o reconhecer como tal.

GSL
cavalos não tivessem cor, então só haveria cavalos como tal; como distinguir
aí os cavalos brancos? Por isso, “branco” não é “cavalo”. “Cavalo branco” é a
combinação de “cavalo” com “branco”. Poderá a combinação de “cavalo” com
“branco” ser “cavalo”? Por isso digo: “cavalo branco” não é “cavalo”.
Comentário: Gongsun Long desloca-se brevemente para o plano concreto do
seu interlocutor e corrige-o: não há efectivamente cavalos sem cor. Caso os cavalos não tivessem cor, não haveria cavalos brancos. Não havendo cavalos brancos,
não existiria o termo “cavalos brancos”, bastaria o termo “cavalos”. Mas há cavalos brancos, cavalos baios e cavalos negros. E faz notar que o termo “cavalos
brancos” engloba “brancos”, tal como a identidade dos cavalos brancos engloba
ser branco. Ora, o mesmo não sucede com o termo “cavalos”, que não engloba
por si cor alguma, tal como
cavalos com cor, como os brancos, é cavalo, mas não existe uma relação de
identidade entre o que “cavalos brancos” e “cavalos” denotam. Dado não terem
a mesma identidade,
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I
se combina com “cavalo” é “branco”. “Cavalo” com “branco” combinando-se,
o composto nomeia-se “cavalo branco”. Isto chama-se combinar o que não se
combina, o que é inadmissível. Por isso, dizer que “cavalo branco” não é “cavalo” é inadmissível.
tico. E conclui que, se a combinação de “cavalos” com “brancos” não é “cavalos”, como defende Gongsun Long, então só quando “cavalo” não se combina
com nenhuma cor é que é “cavalo” e só quando “branco” não se combina com
nada é que é “branco”. Se os cavalos tiverem cores serão sempre “cavalos brancos”, “cavalos baios” ou “cavalos negros” e nunca simplesmente “cavalos”. Mas
isso, prossegue, é formar um termo composto (“cavalo branco”) com componentes originalmente independentes um do outro, “cavalo” e “branco”.
GSL
los brancos, então há cavalos baios, é admissível?

-

Comentário: Depois de relembrar ao interlocutor a posição deste (de que se
pode concluir que há cavalos de haver cavalos brancos), Gongsun Long distorce
novamente um pouco a questão e pergunta-lhe se, de um universo onde existem
cavalos brancos, se pode concluir que há cavalos baios ou negros. Isto equivale,
claro está, a perguntar o inverso, se de um universo onde existem cavalos baios
ou negros é admissível concluir que há cavalos brancos.
I
Comentário: O opositor, obviamente, discorda que, de haver cavalos brancos, se
possa concluir que há cavalos baios.

entre “cavalos baios” e “cavalos”. Ora, diferenciar entre “cavalos baios” e “cavalos” é considerar que “cavalos baios” não é “cavalos”. Considerar que “cavalos
baios” não é “cavalos”, mas manter que “cavalos brancos” é “cavalos”, é como
“algo a voar penetra no lago” e “caixão interior e caixão exterior estão em diferentes lugares”4
4. Na China Antiga, para cada cadáver, era costume utilizarem-se dois caixões, um exterior e um

interior.
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Comentário: Gongsun Long faz então com que o interlocutor repare na sua
presumível contradição. “Presumível” porque, mais uma vez, deixa cair, pelo
não de “cavalo branco”). Dado que “cavalo baio” é diferente de “cavalo”, então,
“cavalo branco”, necessariamente, também é diferente de “cavalo”. E vai avisando que, caso o interlocutor discorde disto, cairá em contradições que considera
absurdas. Os dois exemplos de contradições que oferece não costumam merecer qualquer linha dos comentadores. No entanto, se lhes prestarmos atenção,
assemelham-se estranhamente a algumas das teses de Hui Shi acima referidas.
Não seria esta uma crítica a esse tipo de antinomias, como se Gongsun Long
delas se quisesse demarcar?

GSL - De haver cavalos brancos, não se pode dizer que não há cavalos: chama-se
“separar o branco”. Não separar o branco, é quando, de haver cavalos brancos,
não se pode dizer que há cavalos. Assim, que há cavalos, é porque de “cavalos”
se conclui que há cavalos, não porque de “cavalos brancos” se conclua que há
cavalos. Assim, se [de cavalos brancos] se concluísse que há cavalos, então não
se poderia dizer que os cavalos são “cavalos”.
Comentário: Gongsun Long deixa claro que quem defende que se deve “separar
‘branco’” (li bai
há um cavalo”. Ou seja, havendo um cavalo branco, é possível abstrair do branco
e concluir que há um cavalo, conferindo, assim, o protagonismo a “cavalo”. É a
posição do interlocutor.
Mas, para quem defende que não se deve “separar ‘branco’” (bu li), “quando
branco, não é possível abstrair “branco” do cavalo. Um cavalo branco, com cor,
é diferente do cavalo-forma, abstracto, sem determinação de cor. Ou seja, aqui
confere-se protagonismo a “branco”. É a posição de Gongsun Long.
Assim, da proposição “há cavalos brancos” conclui-se que há cavalos só
por causa do termo “cavalos”. Se do termo “cavalos brancos” se concluísse que
há cavalos (ou seja, se “brancos” também estivesse implicado nessa conclusão),
então “cavalos” e “cavalos brancos” seriam idênticos e intermutáveis. Mas se
os termos “cavalos” e “cavalos brancos” fossem intermutáveis, então, das duas
uma: ou seria possível chamar “cavalos brancos” aos cavalos baios e negros, o
que é inadmissível; ou teria de se chamar aos cavalos baios e negros outra coisa
que não “cavalos”.

Podem cavalos brancos não ser cavalos?

233

“Cavalos” não exclui nem selecciona cores, por isso, baios ou negros podem ser
aceites. Mas “cavalos brancos” exclui e selecciona cores e, por isso, os baios ou
excluir nada não é o mesmo que excluir algo. Por isso digo: “cavalos brancos”
não é “cavalos”.
Comentário: Gongsun Long declara que, neste debate, é extemporâneo discorrer sobre uma cor que não está associada a nada. Rebate assim a anterior insó quando “cavalo” não se une a “branco” é que se trata de cavalo, e que só
quando “branco” não se une a “cavalo” é que se trata de “branco”. Um termo
(“cavalo”) que informa sobre a forma mas não informa sobre uma determinada
característica, como a cor, difere forçosamente de um termo que informa tanto
sobre a forma como sobre uma determinada característica, como a cor (“cavalos
brancos”). Por não informar sobre a cor, “cavalos” designa os cavalos brancos,
baios ou negros. Por informar sobre a cor, “cavalos brancos” só designa os cavalos brancos e exclui os baios ou negros. Logo, “cavalos brancos” não é o mesmo
que “cavalos”. Mais uma vez, dado não terem nem a mesma intensão nem a mesma
extensão
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Abstract
Consistency with the old Greek sense of ethics and politics brought to India with Alexander the Great in
the time of Aristotle should shed some light on those subjects that came up soon after in the Sanskrit books.

mean to be reborn in any better caste but to follow a path that begins with the sense of personal identity
that yoga and Ricoeur’s ipseity show.

Keywords
ethics, politics, Greece and India, Aristotle and the

, virtue, identity.

Classical philosophies of Greece and India share, in the 4-1 centuries BCE,
the concepts on action, ethics and politics, although the way of talking about these
which has long prevailed does not show a common language. The purpose of this
article is to highlight this peculiar common sense of the two philosophical traditions, and to do so with some help from the philosophy of personal identity that we
owe to Paul Ricoeur (1990).
Ricoeur binds together ipseity and the ethics of Aristotle, whom he considbut fails to consider the politics of the Greek period and instead looks at its ethics
through modern politics and the philosophies of Kant, Hegel, and others. This sets
a distant modern and spiritual frame to the old Greek world and, of course, omits to
examine the subject of Indian literature.
Let us remember that ipseity (or selfhood
using names, numbers, and body and political colors (sameness). In fact, it implies
knowing of the self by means of the self, and considering others as equals in this
sense.
Let us start by laying down some principles. The ancient intellect (Sanskrit
buddhi, Greek noûs) is the “keystone” that puts in place identity, psychology, ethics, politics, etc. Its being comes out of itself entirely. It can be divine or human,
11, 237-242, Lisboa: CFUL.

J Patricio Furlong

238

but also just autonomous. It can be active in the sense of the action of the social/
political agents, but also active in the sense of the quietude or stillness of the Greek
contemplative sages. We shall prove that yogis combine such action and quietness.
1
Yoga comes with this, at least in
.
For yoga, buddhi is Brahman, and Brahman is everything, all things that move
and live and everything visible and sensory on which life depends. But the buddhi
makes Brahman capable of being and acting by itself. For this reason, there are two
versions of Brahman, one that shows it with different selves that come into life in
the manner of plants and animals with different individualities. To be born is to be
reborn.
And another where Brahman is a lord (
) who is not reborn and exists
out of itself with the totality of its being and capacities. It is happy in the self by
the self, in the
by the
. In some versions this Brahman is a lord called
So yoga comes up with the self, the
buddhi, the intellect. The
clearly has a capacity to act not depending on the
fruits of actions (karmabandha) nor on rebirths (janmabandha), and so renunciation
and ascetism are said to be virtues of buddhi 2.
It is well known that yoga comes in the Epic together with the wisdom of
).
Politics here rule that every person has his/her own dharma to deal with until
), the politics of dharma have the upper word here. People are born
because of previous activities/circumstances, and it is not entirely clear what they
3

and Kaurava, and the two groups are only required to act according to their
equally to be virtuous. The claim for virtue is neglected by birth and rebirth based
politics.
. When
are not seeking the way of yoga to free themselves of rebirth. Seeking such freedom
or liberation would place the born self (and the demands of dharma) on the self (the
ipseity) so to act virtuously.
The person whose
is quiet has a yet another identity than that whose
plifying, we call ipseity the self (
) that is quiet, and sameness the self that has
1.

, 2.39-72

2.

,18.30

3.

, c17-18
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different selves in successive rebirths. Identifying people by a self that is born over
and over again is like giving them an incomplete and illusory identity.
The ipseity of the virtuous should be that of the person who has the best of
virtues, or the best of life, not someone who only has the virtue of some important
birth compared to others.
for example, a brahmin because of birth and person who is a brahmin because of
actions. Being born sattvic is unimportant in comparison to acting from oneself in a
sattvic way.
represents the dharma of freedom not only with
divine nor human but fabulous animals, such as snakes and herons.4
self, so to speak, is the best in whatever place of the social hierarchy that could occur. In terms of identity, ipseity is the most valuable trait of people, and those who
know how to show themselves with it belong to all the three regions of the world
(lokatraya).
action.
Yoga shows the virtues in this second way. It speaks of the dharma that prein action, and not merely outside of
it.5
Now let us compare this with what Aristotle wrote about action, ethics, and
politics around the same time.
actions and others seek goods which are loved by themselves (hautoû) and are
inseparable of actions: productive actions, and actions that become virtuous. 6
social life that are necessary for the city to function and includes the productive in
this scheme. Ethics (ethikè) is a point of view created by Aristotle, regards virtues
as the good people attain by themselves, and suggests that politics should try to see
virtues in this way as well.
kindness, generosity, friendship, while demanding that in all virtues there should
be prudence, that is, a sense of reason and the intellect capable of recognizing
truth. In this way Aristotle displays the ethical sense of twelve virtues considering
4.

, 3.175-8, 12.162-8

5.

, 18.66

6. Nicomachean Ethics, cc 1-3
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the “means” between excess and defect and marks the difference with the political
virtues.
Political it is to recognize four virtues out of three social classes (workers,
warriors, and “guardians”) precisely as Plato does in the Politeía/Republic. Mark
that Plato knows nothing about an ethikè point of view.
Aristotle philosophy culminates with the very peculiar thesis that ethical
virtues are recognized by affections or feelings and do not depend on knowing what
the noûs intellect is as such. Prudence is not wisdom. The virtue of wisdom or contemplation can lead a person’s intellect along a path much higher than the path of
ethical and political life. Noûs knows of itself and the wise recognizes its peculiar
autonomy (autárkeia).7
In this way the sense of ipseity of Aristotle’s ethics came to us. The one who
and principles of action. And ethical virtues, which do not separate good and action,
identify this protagonist and show the ipseity and freedom of the person. In truth,
only the virtuous are free the Stoics will later say. 8
But this ethics does not include the virtue of activity without action or the
theoretical/contemplative activity. The activity (enérgeia) of quietude or leisure is
dianoetic or intellectual, and not ethical or practical. And just in this manner is that
the ethikè does not go far with its alternative proposal to politics, nor does it seem
to propose anything but almost the same politics of virtues that come with the Republic. What was missing there to make ethics not independent of the politics that it
was intending to improve?
The West follows its own path in binding action to the self that came to be
named the agent of action. What happens after the Greeks depends on the modern biblical-spiritual thought, which is to be kept out of ancient literature. But the
ancient should be interpreted as a whole, with its own sense and unity, so that if the
Greek version of the ethics of virtues is not complete, it should be fair to account
for some other contemporary version as complementary.
There is no reason to rule out another such version. The Greeks came to India
with Alexander the Great (Hydaspes 326 BCE) surely speaking divinely of the
virtues (the best of human virtues receives the love of the gods 9). But also showing the limitations of their own certainties. Which in turn could very likely lead the
better understand the virtues.
Hellenism in NW India saw several centuries of prestige and development,
stone edicts written in Sanskrit, Greek and other languages. Scholars hold that
began to be created circa 2nd century BCE and precisely in NW India,
7. Nicomachean Ethics, 10.7
8. The agent of action is not a cause but a principle of the self, and as such Ricoeur names it ipseity, cf
Ricoeur 1990, Ch 4.
9. Nicomachean Ethics, 10.8
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accommodate a sense of the virtues as considered by the Greeks, and the Aristotean action bound to a self or
and free from the dharma of birth and nature. In
virtue is sattvic action, action done according to a particular type of
“mean” that is the good of human action.
Just as the life of the Greek contemplative sages falls outside ethics but depends on politics to belong to the forms of social life, so the brahmins also depend
ness in their behavior. Thanks to birth, one could be a sattvic brahmin and yet a
very bad person indeed. 11
here necessary. And this sense comes with the Brahman of the

, the lord of
ipse

identity.
born or reborn explains much of the sattvic, but not enough. Clearly, the Greeks
came with a similar way of thinking, that of desiring to see politics as from ethics,
and the Indians will have their own and original solutions to the common problems.
There is a different ipseity
Greeks of the 4th century BCE. The yogi acting according to it will not say that the
working life sets the highest virtue and would let the self have the last word on that.
In yoga, ethics does not come with a political limitation but speaks of virtue,
the Greek concern for the good in action itself and not in what action can produce12.
It is worth asking then why Aristotle failed to come to a sense of personal ipseity
like that found in the yoga in classic India.
The explanation should be political. The Greek world did not allow to give
ethics the scope of politics. There were no castes in Athens or in the Greek cities,
but the Greek way of understanding virtues did not make a virtue the overcoming of rebirths. On the contrary, as far as the subject was discussed with Plato and
the Pythagoreans, rebirth was a good thing, an opportunity to rectify the evils and

10. The Maurya kings (322-184 BCE) caused a reaction of brahmins, who likely begun the creation of

11.

, 12.162-8

12. Nicomachean Ethics, 1.2
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taught in the Republic.13
Aristotle omits any mention of rebirths, and this certainly brings him closer to
overcoming them. The message to Platonism should be noticeably clear: politics is
to be based on ethics, on what people do with themselves, and not on simple nature
and births.14 But important doubts remain. The philosopher, the theoretical or contemplative sage, is a virtuoso who integrates political life from outside ethics, and
whose identity is then determined by birth or some way of organizing births.
Greek ethics then comes with a gap between the practical and the theoretical, as well as between the affective and the intellectual. And everything clearly
suggests that the creator of the ethical vision of virtues did not come to question
Platonism as much as necessary, however much the history of philosophy recognizes him.
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