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Editorial
This issue of philosophy@LISBON contains three distinct sections: Metaphysics, Identity & Person, and Praxis.
Regarding the Praxis section, it addresses problems of political philosophy, such as freedom of expression, direct democracy, the relationship
between economic and political power, as well as the articulation between
the “General Will” and “Freedom” in Rousseau’s thought.
As an editor, finding designations encompassing the articles in the
other sections was undoubtedly more complicated. So we opted for “Metaphysics” and “Identity & Person”. In the Metaphysics section, the reader
will find two articles, one on Aristotle’s metaphysical thought and the second on the notion of the Trinity within Christian Theology. Insofar as
there is a Philosophical Theology within the scope of metaphysical studies since Aristotle, if not even since Timaeus and Plato’s Laws, it seemed
appropriate to include the two articles mentioned, aware, however, that
Christian thought on the Trinity goes beyond the so-called Natural or Philosophical Theology.
Finding a section that encompassed studies on identity, whether in
the social sciences, neurology, literature, or narrative, was even more complicated. Authors as disparate as Ernest Gellner, Derek Parfit, Jeff McMahan, Jorge Luis Borges, and Paul Ricœur, among many others, give body
to studies consigned in the area we have designated as “Identity & Person”,
in line, as a matter of fact, with the title of the last International Philosophy
Olympiad held in Lisbon, in the year 2022, by PROSOFOS.
In the past, it would be easy to find a traditional designation: Philosophical Anthropology. But this discipline has fallen into disuse because anthropological questions already have two substantial scientific areas, namely
Physical (or Biological, if you prefer) Anthropology and Cultural Anthropology.
For example, does human nature have a metaphysical specificity to explore? Even when the expression “Philosophical Anthropology” became
current - as is the case, for example, with Cassirer - the intention was to
think of human being in the light of a new key, the symbolic function, a
dimension involved in the constitution of human cultures. Nowadays, only
Ricœur’s thought can be inscribed in philosophical studies of Anthropophilosophy@lisbon, 12 , v, Lisboa: CFUL.

logy, mainly if we consider the notion of “human capacity”, described in
Oneself as Another (1990), in that intermediate space between pure freedom
and radical determinism. If we so wished, we could return to the notions of
Rational Psychology, but the studies of the latter, nowadays, are consigned to
the so-called Philosophy of Mind.
The magazine’s next issue, No. 13, will be published in early 2023. For
this purpose, we call for submissions until 31 October 2022. It is possible
to find the rules for submission and formatting on the journal’s website:

June 15th, 2022
Carlos João Correia

philosophy@lisbon, 12, vi, Lisboa: CFUL.
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Os Quatro Sentidos de
em
Aristóteles
1

Joaquim Coelho Rosa
Universidade Católica Portuguesa

Resumo

A tese que subjaz ao texto é a de que o pensamento metafísico de Aristóteles não é
“essencialista”, como a Tradição o traduziu, mas, por assim (impropriamente) dizer,
“estruturalista”, assente numa fenomenologia do acontecer-ser dos entes: a unidade
conceptual que reclama e legitima uma ontologia não reside em qualquer “um”, concebido como “ente principial universal”, mas na “unidade de certa estrutura ontológica
dinâmica”, observável em todos os entes; a unidade ontológica é só a de cada ente em
si mesmo, enquanto acontecer-ser singular, mas revelador de uma “estrutura dinâmica”
universal. Esta estrutura é “meta-física” no sentido em que “atravessa” e se manifesta
em todos os entes, sem ser “propriedade” exclusiva de nenhum. A ontologia trata dessa
estrutura, formalmente una, que caracteriza “ser” (seja qual for o ente em consideração), “análoga” em todos os entes. A ontologia é um discurso que não diz “o um cada
um”, mas estabelece a unidade de uma estrutura de significação que expõe e descreve
a “analogia” de todos. O discurso torna-se, então, necessariamente equívoco se não
tivermos o cuidado de adequar, caso a caso, à estrutura dinâmica de “um cada um”
singular, os conceitos da estrutura de significação, universal e analógica: a significação
(a Ciência) só conseguirá ser universal se o significante for modulado em seus significados singulares.
Inevitavelmente, Aristóteles está sempre dizendo o mesmo, mas diferentemente; e este
“diferentemente” é que é o núcleo ontológico da significação. Donde a dificuldade
(impossibilidade?) de fazer um texto linear sobre todo o pensamento de Aristóteles,
texto que alinhe “geometricamente”, de antecedente a consequente, os conceitos; temos sempre que regressar aos mesmos conceitos e apurar-lhes o significado perante
o ente singular que está em consideração. A Tradição tem tentado (obviamente, sem
sucesso) fazer esse alinhamento e chegar à unidade dos significantes e dos significados,
entre outras razões, para respeitar um suposto “princípio de (não) contradição”, que
atribuiu erroneamente a Aristóteles; há algo de parecido no Sofista, embora sem o “absolutismo” que a Tradição atribuiu ao princípio de contradição. Na perspectiva em que
se coloca a minha leitura de Aristóteles, da unidade da estrutura de significação e da
1. Este ensaio retoma e resume, essencial e, por vezes, literalmente, parte da dissertação de doutoramento

12, 3-48, Lisboa: CFUL.
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equivocidade do significante, isso é impossível. Donde a impressão de “repetição”. Que
o é, em certo sentido, pois trata-se de revisitar a mesma estrutura em planos diferentes:
o ente é multiplamente e é dito multiplamente.

Keywords:
Aristóteles,

enticidade, um, todo, ontologia

1. Preliminares
é a enticidade2 de
.
, em grego corrente, era
o “sustento”, o “mantimento”, aquilo com que alguém se sustenta e
mantém, o que lhe garante subsistência.
é a “propriedade” de
o ente ser/estar em si “próprio”. Um copo, por exemplo, tem a mesma
“copidade” de outro copo, mas, por mais iguais que os dois sejam, cada
=
, o um, isso-aí3. Não se pode falar, em Aristóteles,
de algo como um “princípio de individuação”, a não ser este: a evidência do “aí” do “próprio” ente. “O indivíduo” é “o um” que está aí. A
questão aristotélica será antes a de como a “individualidade” se sustém
e mantém em e apesar (e, mesmo, por causa) da mudança. Por outras
palavras, como é que
é
, sob pena de deixar de ser , através
dos diferentes modos de mudança que lhe são inerentes.
É importante, na leitura de Aristóteles, ter presente o uso técnico
é o modo como Aristóteles assinala um ente determinado, um substantivo, sobretudo ao usar
a forma participial presente de um verbo.
simplessimrefere um “isto
aí”, um “ente/um”, um “algo”, um “alguém”, um “algum”, um “quê”,
em suma. Traduzo , quando sem nome aposto, por “o quê”4.
2. O termo “essência” foi sobredeterminado, pelas interpretações seculares de Aristóteles, com conotações que não correspondem à simplicidade do uso do termo (não do conceito)
em Aristóteles:
língua portuguesa, opto pelo termo “enticidade”, tomado da tradução de A. S. Pinheiro da obra de S.
Agostinho, O livre arbítrio
perder-se-ia o radical “ente”, que é o termo que usamos em língua portuguesa.
3. “Se, pois, o ente e o um são o mesmo e uma só natureza [...] pois é o mesmo ‘um homem’ e ‘homem’,
‘ente homem’ e ‘homem’, e [dizer] ‘um homem’ e ‘um ente homem’ não mostra coisas diferentes”
(Metafísica,
4. Sem prejuízo de, por razões de inteligibilidade do texto, utilizar, por vezes, “isso aí” ou, simplesmente
“isso”.
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O pensamento metafísico de Aristóteles não é compreensível dentro da linguagem que a tradição nos legou como sendo a da “lógica”
de Aristóteles, principalmente a que foi estabelecida como sendo a dos
Analíticos. Na verdade, tal não se passa apenas com os textos da Metafísica
cias particulares”.
Segundo Aubenque5
Aristóteles não utiliza o que ele mesmo teria proposto, nos Analíticos,
como estrutura da “ciência”. À época da investigação que deu origem
a este ensaio , o primeiro estudo que encontrei propondo uma outra
, a propósito dos textos

7

obras biológicas de Aristóteles, alargou esta linha de investigação à
Política
Metafísica
por Aristóteles da terminologia da “lógica” não ser aplicável, em seu
sentido tradicionalmente aceite, às obras biológicas, conclui mesmo
que a concepção aristotélica de “ciência” não seria a de constituição de
taxonomias que a tradição lhe atribuiu10.
Este entendimento não se limita a considerar que há discrepância
jeitam, e excluem mesmo, o entendimento do que nos foi legado como
“lógica” de Aristóteles, sendo até questionável dizer, como Aubenque,
que Aristóteles “teria pretendido” uma “estrutura muito diferente” para
5. “Os textos metafísicos de Aristóteles ordenam-se segundo uma estrutura de facto muito diferente da”, “Sens
Bulletin de la Société Française de Philosophie, scéVorlesungen über die Geschichte der Philosophie,

referida na n. 11.
7. “

and

The Classical Quaterly

Politique d’Aristote: unité et fractures, éloge de la lecture sommaire”, Revue Philosophique, 105
Das Grundlegende und das Wesentliche (Metaphysik, Z
tote
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trutura conceptual que a tradição atribuiu ao pensamento de Aristóteles
é mesmo de Aristóteles ou da tradução que foi feita dos textos ditos
“lógicos” e, sobretudo, da imposição dessa tradução às outras obras: as
aporias, contradições e perplexidades que a tradição assinala na obra
de Aristóteles devem-se ao pensamento dele ou à interpretação que a
tradição estabeleceu com base em sua leitura da “lógica”?11
teles, como, por exemplo, a tradução do termo
, nuclear na doutrina
do juízo: é erro gramatical traduzir
por “todos os”.
não signigramatical12
les, e num texto dito “lógico”, o De Interpretatione:
“digo declarar totalmente (
plo, ‘o homem [é] todo branco’ (
guir: “pois o termo ‘todo’ ( )
totalmente (
)”14.

cos

) acerca do todo (
)”13
(

-

), por exem), mas [que é]

E, na Metafísica, Aristóteles estabelece a distinção com os Analíti-

“
), o que não
foi dito nos Analíticos; pois a questão (
) neles colocada é útil para as proposições (
) sobre a enticidade. Falo daquela questão ‘por que é que é uno
(
bípede’ (que seja [agora aqui] esta a proposição acerca dele)? Por que é que isto
é uno e não múltiplo, ‘animal’ e ‘bípede’? Pois, no caso de “homem” e “branco”,
11. Só muito recentemente li a que me parece ser a mais antiga leitura onto-metafísica, não subordinada
à “lógica” tradicional, da Metafísica
Aristoteles Metaphysik IX, tr. fr. Aristote, Métaphysique
. Este curso lê, de forma sistemática, um conjunto textual de Aristóteles para o qual
siderei ser o único consistente.
12. Também o é nas nossas línguas atuais: no inglês, por exemplo, é explícita a diferença entre all e every.
A tradução convencional não tem fundamento nem na língua grega clássica nem no pensamento de
Aristóteles. Induz uma leitura platonizante de Aristóteles (a “ideia” de homem, o universal “homem”,
primeira vez, mas não é Aristóteles. Na verdade, é como se, tendo visto um homem que, depois de
apanhar chuva, “está todo molhado”, disséssemos ter visto que “todos os homens estão molhados”.
13. De Interpretatione
14. De Interpretatione, 7, 17 b 11-12.
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quando [um] não acontece [como] outro no outro, é múltiplo, mas é uno quando
ao substante, o homem, algo lhe acontece e é afetado (pois então torna-se uno e é
‘o homem branco’”)15.

Este excerto enuncia que há diferença entre o domínio dos Analíticos
(
) que diz a enticidade, aquilo que “o quê” é, é diferente nos Analíticos e nos estudos sobre as enticidades.
Este texto também mostra que o mesmo “o quê”, neste caso o homem, pode, consoante as abordagens, mostrar diversos níveis, por assim dizer, de enticidade: agora e aqui, num exemplo que toma o animal
(
será
radical:

Política, tomando outra “parte”, o animal homem
. E há, sobretudo, a enticidade no sentido mais

“com efeito, o médico não cura o homem, senão por acidente, mas Kallias ou
Sócrates ou algum outro dos assim chamados, a quem acontece ser homem” .

Enticidade, neste passo, é entendida noutro nível, mais radical
e principial do que o “universal” homem. É o ente singular, o indivíduo Kallias ou Sócrates, que é ente verdadeiramente: a hominidade não tem
só se
hominidade é uma adjacência à substantividade, não a substantividade do
ente, ainda quando essa adjacência acompanhe sempre o ente mesmo
(
)17.
Este sentido de enticidade é o principal por ser principial, isto é,
mesmo, “anterior” a todos os seus acontecimentos “posteriores”. Todos os acontecimentos posteriores são sustentados neste “primeiro” e
“este é a enticidade e o cada um”18.

15. Metafísica,
não comporta, nas nossas línguas modernas, tradução com um
só termo. Aqui, traduzo por “proposição”, reservando os termos “declaração” e “enunciado” para
traduzir
.
Metafísica,
17. Metafísica,
Tópicos
deve-se falar estabelecendo
que, considerado o substante com o que nele acontece, o que nele acontece não é diferente absolutamente, mas é diferente dizer ‘ser em outro’ e ‘ter o mesmo ser’”.
Metafísica,

Joaquim Coelho Rosa

“O ente principial, não sendo isto ou aquilo ( ), mas sendo absolutamente, será
a enticidade. Com efeito, ‘o primeiro’ é dito multiplamente; porém, em todos [os
sentidos], a enticidade é ‘primeiro’, quanto ao
, quanto ao conhecimento e
quanto ao tempo”19.

A questão de “anterior” e “posterior” é, no pensamento metafísico20 de Aristóteles, importante, mas não cabe aqui desenvolvê-la21.
Convém, no entanto, ter presente que ela está ligada à doutrina constante e decisiva de Aristóteles sobre o mais e o menos “conhecível”. O
mais conhecível é, comummente, o menos conhecido: o mais conhecique sustenta e está na origem do que é dado diretamente à percepção.
deiramente é, aquilo sem o quê o que é mais direta e imediatamente
conhecido por nós nem sequer teria ser para poder sequer ser conhecido. O mais conhecível, mesmo se mais difícil de conhecer e menos
evidente para a nossa percepção, é o ente em sua enticidade:
“Assim, partindo das coisas mais conhecidas para si mesmo [fazer]
as mais conhecíveis em si mesmas (
) conhecidas para si
mesmo. Pois as coisas primeiro e mais conhecidas para cada um
ente”22.

O mais conhecível e absolutamente anterior é a enticidade principial do ente enquanto ente e é o seu conhecimento, por posterior que
seja para a nossa percepção, que comanda e dá critério e norma ao
conhecimento de todos os outros “níveis” de ente que se oferecem ao
conhecimento. O núcleo do pensamento de Aristóteles diz respeito ao
ente enquanto ente e não pode ser compreendido como se o ente enquanto ente fosse um caso particular de qualquer “universal”: é o “universal” que acontece no ente enquanto ente, não este naquele.
Metafísica,

, neste passo refere o

2.3. e nn.

e

20. Doravante, neste ensaio, utilizarei apenas o termo “metafísico”. Os textos de “ciências das partes do
ente” são, na verdade, “metafísicas parciais”, segundas: estrutura, conceitos e linguagem veiculam
neles a compreensão de enticidades parciais, isto é, acidentes que, enquanto tomados como objeto de
21. Sobre a anterioridade radical da
, ver Metafísica,
rior”, em geral, Metafísica, , 11 é bem detalhado e é base essencial para ler Aristóteles.
22. Metafísica,

Física,

Metafísica,
Pensamiento

Metafísica,

Metafísica,
-
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Não cabe aos Analíticos, não obstante a utilidade da precedência do seu conhecimento para entrar nos estudos sobre a enticidade23,
enunciar as proposições que são próprias destes estudos: o objeto dos
Analíticos é outro, essencial e necessariamente posterior ao da Metafísica, com toda a força do conceito de “posterior” no vocabulário
de Aristóteles. Donde a necessidade de a questão da “enticidade” se
tornar objeto próprio de uma disciplina que não os Analíticos24, disciplina que, para além dos estudos relativos às enticidades de diferentes
25
), investigue
o que é enticidade em seu sentido próprio
fundante de todas as outras disciplinas, Analíticos incluídos.
No capítulo 12 do livro da Metafísica, Aristóteles desenvolve
aquele trecho inicial do capítulo27 e mostra que a questão dos Analíticos
ali apresentada é útil ao estudo da enticidade, mas como um exemplo
particular. Na verdade, o capítulo 12 de leva a concluir que os Analíticos é que devem ser lidos à luz das “proposições sobre a enticidade”
e não o inverso. O excurso que esse capítulo faz pelos Analíticos é para
logo retoma, no começo do capítulo 13, a questão condutora de todo o
livro : os sentidos de enticidade.

“A enticidade (
devir’ (
substante’ (

) diz-se, se não em mais, em quatro sentidos principais: com
(
) e ‘o todo’ (
) e ‘o provir/
) parecem ser a enticidade de cada um, e o quarto dos sentidos é ‘o
)” .

“
por estes’ (

) e ‘o todo’” .

23. Metafísica, , 3, 1005 b 2-5.
24. É doutrina constante de Aristóteles que é o objeto que determina uma ciência e que comanda o modo
que esta deve ter para o estudar (cfr., por exemplo, Metafísica, , 3).
25. “
separando alguma parte dele, estudam o que acontece (
a 23-25).
“
1003 a 22-23).
27.

15.
Metafísica,
Metafísica,

) nela” (Metafísica , 1, 1003
[do ente]” (Metafísica , 1,

Joaquim Coelho Rosa
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Estes dois trechos pertencem ao livro da Metafísica, livro explicitamente dedicado por Aristóteles à compreensão da enticidade. A
diferença entre os dois trechos está em que o segundo coloca a expressão
. A substituição
de uma designação por outra não é um acaso nem uma mera sinonímia
exporá e desenvolverá mais à frente. Para já, o que há a reter é a rejeição por Aristóteles de um entendimento uno e único do ser do ente e a
sua proposta de um entendimento múltiplo30: o quê, e como, sustenta,
quê e como o ente e a enticidade só podem, e devem, ser compreendidos multiplamente?

“O substante é no qual são ditas as outras coisas, ele mesmo, porém, já não de outras”31. Ora, “
por natureza, outras pela arte, outras por movimento próprio”32: as
primeiras são geradas, as segundas produzidas, as últimas brotam da
“potência” (
) própria da coisa. Que há de idêntico entre estes
modos diferentes de vir a ser?
Um exemplo de Aristóteles para as últimas é o da “doença”. “A
saúde está no
da alma”33 e, não surgindo nenhum contrário, permanecerá animando a pessoa. Se, porém, a pessoa adoece, é preciso
fazer, de forma regressiva, o percurso desde o estar-aí doente, aqui e
agora, até ao instante em que aconteceu o causador (
) que contrariou a dinâmica própria do
: o diagnóstico, em suma.
“A partir daqui, o movimento para aquela [a saúde] chama-se
produção (
)”34, porque o médico pode introduzir um causador
(“o calor”, no exemplo de Aristóteles) que restabelecerá o movimento
próprio da potência de saúde ínsita no
nâmica” inerente ao ser dos entes, dinâmica de sua “natureza” própria,
dem interferir na dinâmica própria de cada ente e introduzir-lhe alterações, como é o caso da produção. São movimentos de natureza e
30. “O ente é dito multiplamente, mas focando certa natureza una e única” (Metafísica, , 2, 1003 a 3334).
31. Metafísica,
32. Metafísica, , 7, 1032 a 13-14.
33. Metafísica, , 7, 1032 b 5. O modo da identidade entre
exposto em 2.3.
34. Metafísica,

do ente e

“que está na alma” será
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proveniência diferentes, mas todos podem acontecer num mesmo ente.
O exemplo da passagem da saúde para a doença e vice-versa, pondo isso em evidência, mostra também que há semelhança estrutural nos
diferentes tipos de movimento: há semelhança estrutural entre um méinerente ao próprio ente.
São diversos os tipos de mudança (
) nos entes: movimento (
), alteração (
), gestação/corrupção (
/
), aumento/diminuição (
), deslocação (
), tipos de mudança que Aristóteles expõe nos seus tratados, sobretudo na
Física
Metafísica
os tipos de mudança.
Um procedimento comum de Aristóteles é o de tomar um exemplo
do domínio da produção, que, em sua objetividade facilmente experimentável, faculta uma fenomenologia do vir a ser e do estar-sendo que
ele transpõe para todos os entes. Essa fenomenologia descreve a estrutura ontológica dos entes: a estrutura, por assim dizer, “estática” de um
um vaso: o vaso é uma certa matéria, o barro, com uma certa forma, a
de um vaso.
Só aparentemente esta estrutura ontológica é “estática”: o vaso,
na verdade, veio a ser através de um processo de mudança produzido
por um oleiro, que introduziu a forma de vaso no barro inicial. E isso
revela um sentido de movimento mais radical: o oleiro pôde produzir o
vaso porque o barro, em sua natureza própria, tem a “potência” de ser
moldado, isto é, o barro enquanto barro tem inerente uma, por assim
vaso: o “movimento” de vir a ser vaso pertence ao próprio barro, ainda
que tenha sido o oleiro a impeli-lo a partir de fora.
O “movimento”, todo o movimento, não é algo que, fundamenconstitutiva da estrutura ontológica do próprio ente. Com base numa
de forma semelhante, também são aquelas coisas constituídas por natureza”35: embora tratando-se de entes de naturezas diferentes, nos quais acontecem
coisas diferentes, os entes produzidos mostram uma estrutura de acontecer-ser (
) comum a todos os entes.
No exemplo do oleiro, o barro é o “material” (
) substante,
35. Metafísica,

Joaquim Coelho Rosa
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permanentemente aí em todos os momentos do processo de feitura da
) dessa mudança, a “matéria”, o
um ponto fulcral do pensamento de Aristóteles: o ente sendo é um quê
aí, efetivamente “estante”, mas sob forma instável, com movimentos
o mesmo e o outro, o ser e o movimento. O pensamento de Aristóteles
bém o faça, mas, bem pelo contrário e sobretudo, explicar como e por
quê o ser do ente é, em si mesmo, “dinâmico”, sem que isso implique
aporia .
Uma primeira coisa necessária é saber que “matéria” não tem um
res extensa de Descartes: “matéria” é, primariamente, o “material” de que algo é feito e no qual evo“matéria” de um vaso ou da de um animal. Em contexto não propriamente metafísico, Aristóteles usa o termo “matéria” no sentido físico
Em sentido metafísico, a “matéria está sempre” ( ) aí em “o quê que
é” (
se traduz.
No domínio da produção, por exemplo, não faz qualquer sentido
dizer que “a matéria é eterna”. E o mesmo quando Aristóteles aborda,
não os artefactos, que mostram a mudança de um mesmo, por exemplo,
o barro, em um outro, o vaso (de barro), mas também para
:
neste caso, descreve-se a mudança de estado de um
, mudança
de um mesmo em si mesmo para si mesmo enquanto outro. A “matéria”
é substante permanente do processo de mudança, mas não “eterna”.
Tomando um exemplo de Aristóteles, relativo ao movimento de
“aprender”, como o do não-citarista que aprende a ser citarista, há um
movimento de mudança no indivíduo que se torna citarista, mudança na enticidade de uma “parte” dele, não na enticidade dele mesmo
enquanto ele mesmo. Essa “parte” é aquela “matéria” dele que muda
desde “ignorante de tocar cítara” até “ser citarista”, e está lá sempre em

(ver n. 10) e, menos ainda, a supor que esse era o objetivo de Aristóteles. Aliás, como bem faz notar
Philosophical Issues in Aristotle’s Biology
de Aristóteles, essencialmente “dinâmicos”, para descrever uma evolução das espécies: estão, em
próprio Aristóteles tal intenção.
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quer dizer que essa “matéria” seja “eterna”37.
Porém, apesar do seu caráter de permanente em todo o acontecer
ser do ente, Aristóteles considera que o substante não pode ser o sentido primeiro da enticidade. Uma primeira razão é que “a enticidade
parece acontecer da forma mais manifesta nos corpos” , e a matéria,
enquanto matéria, é não-manifesta: “digo ‘matéria’ a que em si mesma nem é algo, nem quanto nem nada de outro que é dito determinar
(
) o ente” . Para Aristóteles, a “matéria” só “é” quando determinada em um ente manifesto, “pois, se retirarmos a longitude, a latitude e a profundidade, vemos sobrar nada se não o que é o separado
(
) por aquelas”40. Para Aristóteles, o que existe é o ente
aí presente, com suas determinações manifestas.
“De facto, a matéria não tem
”, rosto41 próprio, quando não
está enformada e delimitada como qualquer coisa: “a natureza substante é conhecida por analogia”42 somente, não em si mesma. O que
não tem limites, o que não é delimitado como isto ou aquilo, é, para
bível:
“

”43.

sentido primeiro, não pode, portanto, ser o substante: o substante só
assim dizer, o revela em negativo.

37. Se, por analogia, nos transportarmos para a ordem “cósmica” e supusermos um
universal, uma
, uma materia prima, poderemos eventualmente considerar se
aposto a
Física.
Metafísica,
Metafísica,
nome
, “termo”, “limite”, “fronteira”.

como “separar”, “dividir de”, “delimitar”, verbo do

40. Metafísica,
Física
clássico não faz distinção entre “nada” e “coisa nenhuma”: a ideia de um absoluto “antes de alguma
coisa” é-lhe tão desconhecida como o conceito de “zero”.
41. Física

como “rosto” far-se-á em 2.2. e 2.3.

42. Física
43. Física

Metafísica,
”.

e não há ser para nenhum
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“Ora, dissemos agora em esboço o que seja a enticidade, aquilo que não é dito de
um substante, mas de qu
; mas não deve ser só assim,
pois não basta; porque aquele mesmo [o substante] é não-manifesto e então a
matéria vinha a ser enticidade”44.

O substante é condição de possibilidade, disponibilidade para o
acontecer-ser do ente, mas não pode ser o primeiro sentido da enticidade:
“Acerca da enticidade material (
), é preciso não esquecer que, ainda
que todas as coisas proviessem de um mesmo primeiro ou dos mesmos primeiros
e a mesma matéria fosse princípio para todos os gerados, contudo cada um tem
uma própria”45.

O substante é a matéria própria do próprio ente, mas o próprio
substante é “propriado” pelo que “propria” a propriedade do ente. A
téria como substante daquele ente singular: a enticidade faz acontecer a
matéria como substante. Decerto, a singularidade material do substante
faz dele algo muito próximo da enticidade e o substante condiciona
mesmo o que pode vir a acontecer ou não ao ente:
“de algumas coisas, a matéria é necessariamente outra da de outras coisas; por
exemplo, uma serra não poderia ser feita de madeira, e isso não decorre da causa
movente, pois não se faz uma serra de algodão ou de madeira” .

-

os outros acontecimentos do ente, pois é do e no substante que eles
acontecem.
Por isso também, quando falamos do ente, o substante é o primeiro
a ser nomeado, aquele acerca do qual declaramos algo: é o “sujeito” da
proposição, primeira “categoria” do ente. Tudo o mais que se manifesta
44. Metafísica,
45. Metafísica,
único para tudo e outros propunham vários princípios (ou “elementos”).
Metafísica,
Aristóteles, “causa movente” (

).
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nos entes é acontecimento (accidens) do e no substante, acompanhante
(
) do substante, um
, que será rosto, viso, aspecto,
forma, espécie, consoante for o
posição, é “predicado”, algo enunciado segundo as outras “categorias”,
que Aristóteles designa como “qualidades” e “diferenças” de
.

O livro

da Metafísica é um glossário sintético relativo a alguns
postos requer o conhecimento dos vários textos em que, para expor o
seu pensamento, Aristóteles os usa. O simples facto de Aristóteles atribuir sentidos diferentes a um mesmo termo implica que não podemos
passar de um sentido a outro de qualquer maneira: é necessário enquadrar sempre o conceito no contexto em que Aristóteles o utiliza, isto é,
o ente determinado que ele está tendo em consideração.
Podemos entender a diversidade de uso que Aristóteles faz de
alguns dos seus conceitos-chave recorrendo à concepção tradicional
agora em questão, o termo

, é como um “género” com várias “es-

num determinado texto, Aristóteles atribui ao termo
decorre da
própria “coisa”, daquele o quê substantivo acerca do qual ele está falando.
Conhecendo o rigor e constância com que Aristóteles adverte
quanto à indispensável unidade de objeto para se poder sequer falar,
a utilização de um só termo para veicular diferentes sentidos indica
mostrando, não um sentido único, mas a unidade de uma estrutura de
cabulário, Aristóteles assinala desse modo que, embora com diferente
sentido, esse termo desempenha, no âmbito daquele objeto de estudo
determinado, a mesma função que, com outro sentido, desempenha no
âmbito de outro objeto de estudo47.
No livro da Metafísica, Aristóteles fala de quatro sentidos de
. O primeiro é o sentido “genealógico” de
como “linhagem”: “
” , isto é, os entes que têm em comum esse
, por este estar
presente em todos os indivíduos que se encontram na série geracional,
47. É este o procedimento de Aristóteles com os seus conceitos-chave: mantém o conceito e determina-o
concretamente em função do ente-aí que está em consideração.
Metafísica,

Joaquim Coelho Rosa

geracional dos humanos: todos os humanos têm em comum e está presente em cada um deles, no
singular que cada um é, o
da
“hominidade”
Um segundo sentido é relativo ao princípio do movimento: “aqui” . Este
sentido é também referido, com termos idênticos, em Metafísica, ,
2: “de onde vem a causa do movimento”50. No começo de Metafísica, , 2, Aristóteles propõe uma representação destes dois primeiros
sentidos em duas linhas: o sentido “genealógico”, de “linhagem”, é
representado como linha ascendente/descendente51
“genético”, de princípio do movimento do ente em causa, como linha
recta, horizontal52.
O terceiro sentido é “o substante para as diferenças (
)”53. O quarto sentido é, na verdade, complementar do terceiro:
“além

disso, como o primeiro que surge nas proposições (
),
aquele no qual é dito o que é, esse é
, cujas qualidades são
ditas diferenças”54.

E, na síntese que faz imediatamente a seguir, Aristóteles reduz
mesmo os sentidos apenas a três:
“Portanto,
diz-se em todos estes modos: num, relativo à
geração, o que ‘com-tem’ (
) os rostos (
) do mesmo;
noutro, relativo ao primeiro movente, o da similitude dos rostos (
); e noutro, como matéria (
); pois aquilo de qu
a diferença e a qualidade é o substante, que chamamos matéria”55.

tem duas características determinantes: uma é a de movimento, seja o movimento da geração vertical, “genealógico”, seja o
movimento do provir/devir horizontal, “genético”, de um ente em seu
.
Metafísica,

e 50.

50.
51.

/

Segundos Analíticos,

23-24.
52.

.

53. Metafísica,
54. Metafísica,
55. Metafísica,

2.3. e n. 73.
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como maté-

é preciso também precisar o conceito de
, pois é na relação entre
os dois conceitos que Aristóteles determina o sentido de
.
Na síntese apresentada no livro da Metafísica,
não pode ter
primeiro sentido, a leitura tradicional lê o acusativo plural
como
genitivo singular
: traduz
por “geração contínua da mesma espécie”, quando o que lá está é que
),
) os rostos (
) do mesmo (
), isto é, dele mesmo,
: no
exemplo de Aristóteles, a humanidade (
) dos indivíduos humanos
(
).
mas, então, é género ou é espécie? Além de que Aristóteles, exempliindivíduos: “por exemplo, diz-se ‘enquanto existir o género dos homens’, porquanto é contínua a geração deles”
, no contexto de
indivíduos singulares, não “espécies”.
No caso de
como primeiro movente, a leitura tradicional
comete o mesmo equívoco acerca de
, quando traduz “primeiro
motor da sua mesma espécie”. De novo,
é género ou é espécie? É
ou é
? A caracterização de
pelo movimento diz que
é o que sustenta, suporta, subjaz às diferenças, literalmente,
às transições (
), num mesmo
, de um
para outro
é a matéria em movimento. Por isso, o terceiro sentido
que Aristóteles lhe atribui na sua síntese: o substante como matéria.
“De facto, a matéria não tem
”57
que toma podemos saber algo dela.
e
concreta e, consequentemente, a sua tradução, tem que ser aferida ao
ente concreto que está em consideração.
, enquanto causa do
movimento do ente, é uma certa ratio essendi de
é
ratio cognoscendi de
. A estrutura ontológica do ente concreto
é que orienta a compreensão que, em cada caso, devemos ter de um e
de outro.
e
Metafísica,
57.

40.

Joaquim Coelho Rosa

clássica, do ser e do movimento: a questão de Aristóteles, o alvo da
seus conceitos de
e de
: a resposta de Aristóteles é, essencial e fundamentalmente, “genética” e “genealógica”, dinâmica, não
“genérica” e estática.
Isso não impede que a sua estrutura explicativa se aplique tam“objeto universal” em “géneros” e “espécies”, desde que ela cumpra os
, concebiÉ, então, necessário compreender qual a identidade e a diferença
de
e
, porque, na síntese que faz em Metafísica,
que, para Aristóteles,
é a matéria própria de
e,
enquanto tal, condição de possibilidade do acontecer-ser do ente nas
diversas “qualidades” ou “diferenças” próprias que o ente evidencia
em seu estar-aí: esse é, por assim dizer, o operar (
) do substante.
É necessário, então, determinar em que consiste o operar próprio de
O operar de
é
.
é um dos modos de mudança (
), que Aristóteles expõe e desenvolve na Física.
refere, em abstrato, qualquer “mudança” no ser de um ente.
A mudança mais visível é o movimento (
), por cuja consideração Aristóteles inicia normalmente as suas análises quando se trata de
pensar o sentido ontológico de uma mudança: a estrutura ontológica
do movimento propõe os conceitos necessários para compreender, por
analogia, a estrutura ontológica dos outros modos de mudança.
Em Metafísica,

Analíticos”, Aristóteles expõe esta
Analíticos, obriga a um ordenamento correto
das “divisões” e das “diferenças”, que como se verá, já a seguir, é o ordenamento apreendido no ente
2.1.
“Acto e potência” não são, em Aristóteles, duas estruturas ontológicas distintas, ou até opostas, revelando, antes, a união de uma dualidade, que não é a dualidade acto/potência, mas a dualidade receber/operar.
é, no ente, a “força própria capaz” de receber (
) e de operar (
)
“diferenças” e “qualidades” em seu estar-aí: o operar da
é duplo. A dualidade é do receber/
operar (Categorias
: em Metafísica,
expressamente a
o sentido dos “actos e até das mudanças” (
é um certo modo de
, é a acção de receber. O mesmo em Metafísica,
é, portanto, evidente que a força do operar e do receber é enquanto uma só”.
e a passagem aí referida de Metafísica,
em Aristoteles Metaphysik IX, tr. fr. Aristote, Métaphysique 1-3. No ponto 3., a questão da
será tratada com mais pormenor.
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Aristóteles, com frequência, usa

por “mudança” , o que

uma designação genérica que tem que ser concretamente determinada
acontecem em o quê que é: no caso de um pedaço de barro que provém/
devém vaso, estamos perante um tipo particular de mudança, diferente,

que consiste na transição de o quê que é
para outro estado/postura (
) de si mesmo, a partir da potência natural de si mesmo: transição de si para outro, como o “pedaço de barro”
não-citarista que aprende a ser citarista.
é o trânsito do transiente, um provir/devir que acontece em
e o “trans-forma” . O entendimento ontológico de
obtém-se facilmente pela análise fenomenológica de uma
determinada. Produzir um vaso a partir de um pedaço de barro
é gestação (
) de algo a partir de algo. A produção do vaso a partir do pedaço de barro vai moldando o barro, mudando-lhe a “forma”, o
aspecto,
, em termos de Aristóteles.
, o rosto, o aspecto, o viso vai mudando no barro: o barro vai sendo, cada vez menos, o
Estes são híbridos,
que simultaneamente “des-formam” o
inicial de pedaço de barro e “en-formam” o
Cada “meio” é “in-stante”, estância transitória, momento ontológico
de transição (
: encostado atrás de si e encostado à sua frente,
estão, respetivamente, o instante/meio anterior e o instante/meio posterior. Aristóteles caracteriza-os como
, sendo cada um
de seus adjacentes.
Os instantes/meios são “contra-stantes” (
), tomando
iuxta (de iungo,
ligar, unir) do grego
, não são “contrários”,
no sentido habitual que damos ao termo e que a tradição consagrou,
nem “contraditórios”. São “contra-ditos”, tomando “contra” no mesmo
E também o termo
em vez “mudança”. O que, à leitura, não gera equívoco: no caso a caso, o
rigor do uso decorre do ente em consideração e do respetivo “movimento”. A como que convertibiAristóteles.
A compreensão de

e

aqui proposta resume a doutrina exposta em Metafísica, , sobretudo
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sentido de
acabado de enunciar: dizer o processo de cada um ir
tomando o lugar do outro que lhe estava encostado, como na passagem
de testemunho entre os atletas numa estafeta.
Cada
da transição, cada instante/meio, é conjuntamente uma
postura (
) e uma “des-istência”, um afastamento (
), quer
da postura do instante/meio imediatamente anterior, quer do
inimais próxima do
é o que, como primeiro movente, “impele para ser” e
a sua operação é a gestação, ou da própria coisa como outra do que
era, como do não-citarista para citarista, ou de uma nova coisa, como
o vaso produzido a partir do barro:
é operação (
) da
“força própria” (
) do ente: “chama-se
o princípio de
movimento ou de mudança que está em outro ou no mesmo enquanto
outro” .
A identidade e a diferença de
e do substante é a unidade
dual da “força de ser” própria do ente . Por isso, tal como, sem os rostos que o revelam, os rostos que são com ele, os “acidentes”, o substante é não-manifesto, também “não há
simplesmente, fora dos
dos quais é
” .
Por conseguinte, o provir/devir, o tornar-se e o engendrar dos entes
também não pode ser o sentido mais próprio de enticidade: é manifesto
não é um “isto” completamente (de)terminado (não tem “id-entidade”),
nem tem a condição de um “mesmo” (“idem-tidade”), “pois, se se gera
uma transição (
) de outra transição (
), só uma, a última, será o rosto e a enticidade”
pelo enunciado da última “diferença”: “portanto, é evidente que a pro)
e, precisamente, da última delas” .
Metafísica,
Tenha o seu princípio no outro (
) ou no mesmo enquanto outro (
), a causa movente é a
força própria (
) do ente, sediada na unidade dual do substante como
: na
,a
45.
Metafísica,
Metafísica,

aqui entendido como “rosto próprio” do ente enquanto ente.
.

Metafísica,
Analíticos, questão que Aristóteles vinha tratando antes desta passagem. A
Analíticos
termina “diferenças”, não “transições”, naquilo que está como objeto de estudo. No exemplo que
Aristóteles apresenta neste passo, é o “animal com pés”: no género (em sentido tradicional) “animal”,
introduzimos (como uma
sem misturar outro (por exemplo, ser “alado” ou “não alado”), como Aristóteles critica Platão por ter
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2.3.
A transição dos sucessivos visos no provir/devir coloca a questão de como é que o ente, isso-aí, é o um, dada a “in-stabilidade” dos
sucessivos visos? Cada instante/meio é a postura (
) de um viso e o
afastamento (
de outro viso, visos diferentes, mas assemelhados no provir/devir
desdobra (
) o ente na transição dos diferentes visos que o vão
desfazendo /perfazendo?
A instabilidade dos visos insepara a
, “dizer o quê”, o
que isso-aí é, da
, dizer “o quê não”, o que isso-aí “é não-”70.
Dizer o quê que é, aqui e agora, implica dizer, “o quê” e “o quê não”:
“já não” e “ainda não”.
e
mesmo isso-aí, do mesmo “o quê”: ambas dizem o quê que é sob duas
formas diferentes e inseparáveis de “o quê” ( ) ser “o que é” (
).
Assim sendo, como é que o ente é “um” ente? Como acontece
a “conexão” (
) dos sucessivos visos? A relação mútua de “o
ente” e de “o um” não é de “composição” (
), pois, se assim
fosse, seriam dois e não um, mas de identidade71. Aristóteles trata, na
Física, dos diferentes modos de continuidade (
)72:
“Digo contínuo (
) quando os limites de cada um dos contíguos dev m
(
não pode acontecer se as extremidades são duas. É evidente, a partir do assim de(
), as-

De agora em diante, uso os termos “viso” e “visos” para traduzir
e
no movimento do provir/
como extremo, terminus a quo e terminus ad quem,
do provir/devir. Tratando da “arte” (
do produtor, traduzo o termo
por “ideia”.
55. A similitude e semelhança dos visos decorre de e é patente em seu assemelhamento e assimilação no provir/devir.
70.

, “ab-”, abs-”, “des-”, “sem-”.
3.

72. A tradução habitual, por “continuidade” e por “contiguidade”, é adequada desde que se tenha presente
a matriz grega:
, “ter-se com”. Uso a formulação “com-ter” quando as opções disponíveis
da língua não permitem veicular esse sentido de união que faz unidade. A importância semântica
do verbo
, nesta conceptualização dinâmica de Aristóteles, é evidente:
,
,
,
,
,
,
,
.
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sim será um o todo, ou porque é pregado, ou colado, ou reunido, ou enxertado”.73

dade dual da força de ser do próprio ente74. No caso da produção, o unisiona para um devir/provir, como o oleiro faz ao barro com que o vaso
é produzido75
próprio ente em sua unidade dual constitutiva de receber e de operar.
Num caso como no outro, é manifesto que os sucessivos visos
do e no provir/devir, com sua hibridez, ocasionam a equivocidade do
que diz o quê que é. Os visos, intermediários entre o primeiro e
o último instantes do provir/devir, não ostentam um rosto uno e separado, como é próprio da enticidade. Plenamente enticidade só acontece
no primeiro instante da série, aquele pedaço de barro, e no último, o
o ente “vaso”.
Por isso, os extremos têm nome próprio (
) e quem “o escuta
repousa aí o pensamento”, diz Aristóteles, pois está perante um-ente-aí
acabado
)77, precisamente por sua natureza híbrida e equívoca, exceto nalguns casos, que
o “fruto”), eles próprios, resultado de uma mudança determinada com
uma autarcia (
) própria.
O barro torna-se vaso e, por isso, diria Aristóteles, não dizemos “o
vaso é barro”, mas “de barro” : o barro é substante do provir/devir em
sua totalidade, suposto de todos os visos
) lá, mas, nela, o rosto
inicial cede lugar a outro rosto, a outro o quê: o quê que era no princí“Pedaço de barro” e “vaso” são os termos “opostos” (

),

73. Física
74. Física

é manifesto que [...] o substante em si mesmo é o contínuo sensível”.

75.

). O ente é “o potente” (
pois é no potente (
) o ser capaz/passível (
), e este reciproca-se (
) com aquele” (De Interpretatione
3.
De Interpretatione
[nele]”.

77. Metafísica,

pois o que fala assenta [nele] o pensamento e o ouvinte pausa
Categorias

De Interpretatione

Metafísica,
dradas, não ‘aquilo’, mas ‘de aquilo’; como a estátua não é ‘pedra’, mas ‘de pedra’, o homem que se
cura não é dito aquilo de que se cura”.
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um em face do outro, no provir/devir. Por isso, diferentemente dos visos intermediários, que são contrastantes, não se excluindo, mas, antes,
-se mutuamente: o quê que é dos extremos ou é “pedaço de barro” ou
) a uma postura (
)
a enteléquia separa”
do provir é uma enticidade acabada, separada e diferente, com nome
próprio.
cabe aos extremos, “pedaço de barro” e “vaso”, embora também caiba aos intermediários, com as restrições devidas ao “não” (
) inerente ao movicabe
propriamente aos instantes/meios, aos visos híbridos e equívocos que
dizer a “apo-stasia”, a “instabilidade” dos visos no provir/devir.
A descrição da integralidade do provir/devir pela transiência dos
visos intermediários seria assim: isso-aí é todo (
não-todo (
(
) barro . Isso-aí, pedaço de barro informe, tornou-se “outra coisa”.
O quê ser o que era é a fórmula que enuncia a unidade visível
de um isso-aí, apesar e através das diferenças visíveis de “isso-aí”: a
expressão “o quê ser o que era”, refere um quê separado, enuncia a
enticidade como unidade das diferenças. Porém, “o quê ser o que era”
ainda é uma fórmula do
verbo
, “ser”: não é óbvio como é que a expressão “o quê ser o que
.
Esta expressão é, certamente, uma declaração mostrando
(
) o ente-aí, mas ainda sob a forma de provir/devir: o quê
mas, na enticidade, não há ordenamento (
); pois como é que havíamos de
conceber [nela] um posterior e um anterior?” .
Na verdade, a expressão “o quê ser o que era” não pode referir o
Metafísica,
De Interpretatione
O verbo
em perfeito nem aoristo: o quê que é não sofre passado perfeito, mas apenas
passado imperfeito (
seria. A fórmula
obedece a uma exigência da gramática grega e, de algum modo, revela o
próprio entendimento de “ser”, no grego antigo, como ser-aí-presente. As conjugações verbais nem são,
para Aristóteles, propriamente falando, “verbos”: “
tempo presente, mas eles o [tempo] que envolve o presente (
)” (De Interpretatione
,
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sentido simples/absoluto (
) que se requer para a enticidade: a
expressão “o quê ser o que era” formula fenomenologicamente a “dinamicidade” constitutiva do ente enquanto ente. A unidade própria do
ente é manifesta, mas não é simples: vemos e falamos sempre de um
ente que mostra duas “simplicidades” (matéria/enticidade, receber/
operar, provir/viso) que são sempre-já um “composto” (
) por
ambas (
). O quê ser o que era atesta e descreve o como
da unidade dinâmica do ente enquanto ente, mas não enuncia o que o
, que é ora viso,
provir/devir, porém, apenas podemos dizer que “tem visos de”. Apesar
dessa equivocidade, o quê ser o que era enuncia uma hierarquia entre
os dois sentidos de
: “busca-se o causador do [ser] tal da matéria
(isso é
); e isso é a enticidade” .
O uso do termo “causador” pareceria indicar que, neste passo,
Aristóteles se está referindo a
dizer que é o causador do “ser tal” da matéria, Aristóteles está, de facto, referindo o primeiro causador, o
como primeiro instante da
enticidade. Quer como rosto, quer como viso,
é mais revelador
da enticidade do que o substante e do que o provir/devir, embora não
seja ainda a enticidade em sentido próprio. O quê ser o que era é a
fórmula que designa a persistência no provir/devir do rosto inicial do
ente mesmo.
Embora não dizendo o que é a enticidade, ter mostrado, explicado
e fundamentado que ser um ente é o quê ser o que era através de todas
as manifestações de seus visos, resolve a aporia de ser e movimento
e a constituição da ciência que tem “o ser” como objecto de estudo,
seja qual for o ente de que falamos:
“
) todos os visos do
ente enquanto ente no provir/devir e também os rostos dos visos (
,
” .

O quê ser o que era é a estrutura ontológica manifesta de todos
os entes aí presentes e é, por isso, uma caracterização mais próxima
do que seja enticidade. O quê ser o que era induz até à necessidade de
um primeiro causador (
) de que o quê seja o que é. Em vocabuMetafísica, ,
Metafísica, , 2, 1003 b 21-22.
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lário de Aristóteles, o primeiro causador já não é apenas causador, mas
sim causa (
rosto na matéria, a faz “ser tal” e substante determinado onde os sucessivos visos vão fazer acontecer o ente.
Em Metafísica, , 2, depois de mostrar que não é possível recuar,
Aristóteles:
“
há um último e outro anterior, necessariamente o anterior será causador dos que
nenhuma coisa; mas o meio também não, pois é [causador só] de um (e não difere
” .

A apropriação da matéria num substante determinado é um instante estruturalmente idêntico aos outros, mas radical: como postura (
) do rosto principial, é a instauração de um ente separado
86
(
. Aristóteles chama, a esta separação, “privação principial” (
)87. Tal como os instantes intermediários no provir/devir, também o principial é uma postura/
privação, mas sem um “antes”: “é
como matéria, que o ser desta é privação e que o substante em si mesmo é contínuo sensível”88.
A expressão “o ser desta (a matéria) é privação” reitera o estatuto
ontológico de “matéria”: a matéria, a rigor89, não tem ser e por isso
à
matéria é privação
zer90, do substante, como “contínuo sensível” para um ente em provir/
devir. Por isso, “a privação é, de certo modo, o rosto”91: todas as posMetafísica, ,
Física
e 40.
Metafísica,

a privação principial é o oposto, ela mesma exclusão de outro”.

Física
Nem podemos dizer algo como a matéria “em si mesma”: seria, para Aristóteles, uma contradictio in
terminis.
Como o oleiro, que reserva, de um montão de barro, o pedaço com que quer produzir um vaso. A
matéria só é conhecível por analogia: ver n. 42.
Física
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turas, incluindo a principial, são privação. “É por isso que se deve dizer
”92:
os princípios “matéria” e “forma” só principiam graças à
operada por “privação”, que os “com-põe”.
No domínio da produção, retomando o exemplo do vaso de barro,
um pedaço de barro para primeiro rosto, privatiza e apropria o substanoleiro opera a compostura inicial de matéria e rosto e é no oleiro que
encontramos o que é requerido para a enticidade do vaso:
“Posto que a enticidade é de dois modos, o composto e ‘o que com-põe’
(digo que é enticidade, por um lado, aquela, o
embutido com a matéria; por
outro lado, esta, o
simplesmente), então todas as [enticidades] que são ditas
naquele [modo] há delas corrupção (e também geração), mas do
que assim se corrompa (porque nem tem geração, pois não se gera o ser-casa, mas
o [ser] esta casa mesma)”93.

em mente, como o médico induz no doente o movimento que ele sabe,
em seu pensamento, que leva à saúde: “a ideia (
) de todas as
) está na alma (digo “ideia” o
”94. O quê ser o
que era não é, portanto, a enticidade principial, mas a evidência manifesta do ente aí presente como sendo e perseverando em si mesmo. A
enticidade em sentido próprio é algo como a “ideia” no pensamento do
95
.
O médico age sobre um ente que já está sendo: age sobre o quê ser o
que era, sobre um ente de cujo princípio, em seu pensamento, ele tem
a ciência, para restabelecer a dinâmica própria do ente. Já o oleiro age
Física
por “privação”.
Metafísica,
da própria coisa, cujo
opera a “com-posição” dos elementos principiais do ente (
e
funda e sustenta a
, a conexão dos visos que sobrevirão no provir/devir do ente.
Metafísica, , 7, 1032 b 1-2. Em 1032 b 5, “a saúde é o
que está na alma”. E em 1032 b 1517: “dos engendrados e dos movidos, um requer (
) o pensamento (
), outro a produção
(
); [requer] pensamento o que provém do princípio e do rosto, [requer] produção o que pro”. E também em 1032 b 22-24: “o como e donde tem princípio o
movimento de sarar, se provém da arte, é a ideia (
) que está na alma”.
Na produção dos artefactos, é o
tem lugar em
,éo

101.
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sobre o próprio princípio, instaurando o rosto principial. A diferença na
operação de um e de outro decorre da natureza própria do ente enquanto ente: no caso do médico, um
oleiro, um artefacto.
Nessa diferença, porém, revela-se uma identidade estrutural da
operação do
diferente, que é a natureza do próprio ente. Para o doente que recupeera, isto é, uma mudança do mesmo em si mesmo: ou para si mesmo
enquanto mesmo, se considerarmos que a saúde é o estado natural e
principial daquela pessoa96
siderarmos que a mudança se faz de “doente” para “são”97.
é o vaso que será produzido: uma
a natureza própria do ente em questão
rosto98.
a enticidade é ‘primeiro’, quanto
Metafísica, , 7, 1032 b 11-12: “Donde, de certa maneira, acontece que da saúde provém a saúde e,
da casa, a casa: do sem matéria [provém] o que tem matéria”. “Sem matéria” é a ideia que está no
pensamento do médico que sara o doente, do arquitecto que projecta a casa e do oleiro que produz o
vaso.
Metafísica,
to, a enticidade da privação é a enticidade contrastante, como a saúde da doença, visto que a doença
) daquela e a saúde é o
]”.
,
, do verbo
,
a ser lida como em
cidade, tratada em 2.4. O tema é fulcral e mais vasto do que a abordagem que será feita em 2.4. A
Metafísica,
sentidos. Tratar o conceito de “causa” seria um outro estudo, que também mostraria como o entendiles. Para a questão que nos ocupa, a de mostrar o carácter “genético” e “genealógico” do pensamento
) está em De Anima,
II, 4, 415 b 2-7. Na expressão
, o genitivo

devêm si mesmos, mas enquanto outros, como o doente que se torna são. Em

,
o operar mais
natural [...] é produzir outro tal qual si mesmo” (De Anima
perdurar,
não ele mesmo, mas semelhante a si mesmo, não numericamente um, mas um quanto ao rosto” (De
Anima
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ao
, quanto ao conhecimento e quanto ao tempo”99. Esta passagem, porém, atribui a
um estatuto ontológico que, aparentemente, não tinha em
assume aqui o estatuto de
ratio100 que funda e governa a evidência de o quê ser o que era, sendo
em todos os sentidos, a enticidade é ‘primeie quanto ao conhecimento e ao tempo”101.

ro’, como

era, conduz à composição originária em que o ente enquanto ente, seja
qual for a sua natureza, é ente porque está-sendo102
está já em movimento, sem a simplicidade própria da enticidade, ainda
que composto por duas simplicidades. Sendo uma das simplicidades
originárias, a matéria, tão simples que nem sequer “é”103, poder-se-ia
pensar que a simplicidade do rosto é o sentido mais próprio da enticidade:
“É, portanto, evidente que o rosto, ou lá o que se queira chamar à con) que está no sensível, nem devém nem dele há geração nem
o que se engendra em outro,
ou pela arte, ou por natureza ou força de ser própria (
)”104.
.
100.

.

101. Sublinhado meu. Esta compreensão impõe-se mesmo, se tivermos em consideração a fenomenologia
do conhecimento exposta no De Anima e o seu desenvolvimento em De Interpretatione, texto que se inicia, justamente, com uma referência ao cerne daquela fenomenologia. O
do ente é o extremo principial de um
, que, através das diferenças/transições de visos, numa pormenorizada fenomenologia de
nas sensações, a “fantasia” produz o “fantasma” do ente, fantasma que é extremo inicial de um novo
,
enquanto
, como
força de operar, a acção do
é
, cuja
produz o
, isto é, o rosto noético, “im-pressão”
na alma do
do ente. Por isso, “as impressões na alma são as mesmas para todos, pois são mesmas
as formas sensíveis (
) das próprias coisas (
[porque vindos destas]
os sinais originantes (
)” (De Interpretatione
, enquanto “dizer”, é
“ex-pressão” do
das coisas mesmas “im-presso” na alma. Para Aristóteles, como para Platão, devese manter “ser o nosso dizer (
) um dos ‘géneros’ (
) dos entes (
)”
(
O acto do sensoriável e o do sensoriante é um só e mesmo acto, mas o ser deles não é
o mesmo” (De Anima
instante em que acontece ela sensoriar o ente sensível sensoriável, é “um só e mesmo” que o “acto” do
ente sensível sensoriado. Como é “contínuo (
(
(Física
n. 72), há uma continuidade “genética” entre o ente e a alma humana: qualquer ente sensoriável pode
ser “com-teúdo” na alma e, por isso, “a alma é a seu modo todas as coisas” (De Anima
102. Talvez a tradução de

deva ser “o ente enquanto sendo”, não “o ente enquanto ente”.

103. “Por que há qualquer coisa e não antes nada? Nada é mais simples do que qualquer coisa”, perPrincípios da natureza e da graça fundados em razão, § 7.
105.
104. Metafísica,
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O rosto seria a causa de o quê ser o que é e, portanto, anterior e
primeiro como sentido da enticidade. Acontece, porém, que o rosto originário e originante é uno, simples e separador, mas nunca o captamos
não é conhecido como separado, num “antes” do composto, onde se
mostraria como o si mesmo simples e absoluto, pois isso seria recuarmos a antes do princípio. E como recuar a antes do princípio?
“Buscar por que é que um certo mesmo é ele mesmo é buscar
manifestos [...]; o único dizer (
) e a única causa (
todas as coisas, ‘porque o mesmo é mesmo’”105.

) é, para

O que implica que a enticidade, embora conhecível (e, para Aristóteles, “o mais conhecível”) enquanto princípio, não pode, enquanto tal, ser conhecida: reconhecemos que é anterior, mas não podemos
conhecê-la
ao princípio revela-se como um percurso “aporético”, sem passagem
(
), pois não temos como transpor a última diferença (
)
na direção do princípio.
“N
(
), do que
é passível de ser outro”106 e o quê ser o que era enuncia precisamente
o movimento de ser mesmo/outro. Por isso, “buscamos sempre o ‘por
”107. Ora, “o que
buscamos [a enticidade] está mais oculto nas coisas que não são ditas
em outras”108
é, assim,
evidente que não há investigação nem ensinamento acerca dos absolutos/simples (
), mas é outro o modo da sua investigação”109.
Não conheço, na obra de Aristóteles, “outro modo” de investigação para os “simples”, a não ser o que se desenvolverá em 2.4. Entendo
que, com a expressão “outro modo”, Aristóteles não refere uma outra
metodologia, mas sim os diferentes textos em que estuda enticidades
particulares: a natureza própria do ente que estiver em estudo é que,
ver Metafísica,
a natureza, de facto, acontece-ser no [ente] mesmo (
);
pois está no mesmo quanto ao provir/devir (
) e quanto à força de ser (
); é um princípio
movente, porém não em outro, mas no mesmo enquanto mesmo”.
105. Metafísica, , 17, 1041 a 14-17.
Metafísica,
107. Metafísica, , 17, 1041 a 10-11.
Metafísica, , 17, 1041 a 32-33.
Metafísica,
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como sempre, determina concretamente, caso a caso, o “outro modo”.
Na Metafísica, Aristóteles dirá ainda que,
“sobre as enticidades não-compostas, não há [como] enganar-se; pois todas estão
a ser (
), não a poder-vir-a-ser (
), porque, senão, seriam engendráveis e corrompíveis, sendo que o mesmo não se engendra nem se corrompe,
pois se engendraria a partir de outro. Certamente, acerca de tudo aquilo mesmo
(
) que é ser e estar-sendo, não há [como] enganar-se, mas conceber (
)
ou não conceber”110.

Em suma, os entes estão-aí e dão-se a ver: “busca-se acerca deles
”111.
112
A passagem de Metafísica
é decisiva ao
trazer a investigação da enticidade até ao instante principial de compoenticidade para uma evidência “anterior” à evidência de o quê ser o que
era. Essa evidência anterior não é, direta e imediatamente, conhecível
para a
, por ser do
do próprio ente, mas é conhecível e
manifesta no dizer (
) que expressa o
do ente impresso na
113
alma pelo
.
A mesma passagem é decisiva também pelo facto de Aristóteles
como que sintetizar a sua investigação sobre a enticidade em duas conclusões: a primeira, a de que a busca da enticidade como o princípio
nologicamente induzida pela via que se revelou aporética, é a de que a
114
.

Compreender a enticidade como o quê ser o que era permite salvestigação perante a incompletude do ente enquanto sendo. Depois da
exposição dos três primeiros sentidos de enticidade, como pode Aristóteles dizer que “o todo” é um dos sentidos da enticidade? Como pode o
ente enquanto sendo ser dito “o todo”?
110. Metafísica,
tradução de

, 10, 1051 b 27-32. Sobre a não geração e corrupção dos simples, ver n. 102
, ver n. 100.

111. Metafísica, , 10, 1051 b 32-33.
112.
113.
114.

100.

Os Quatro Sentidos de

em Aristóteles

31

É verdade que, manifestamente, isso-aí, seja o que for o quê que é,
é “um todo” em todos os instantes/meios de seu devir/provir. E isso é
válido para qualquer ente-sendo que consideremos: o pedaço de barro
que se torna vaso, o homem que aprende a tocar cítara, a casa em consNão, certamente, como substante, que está presente em todo o
tempo do provir/devir, mas, precisamente, como já “não-todo” barro.
Também não como provir/devir, onde, pelo contrário, se manifesta a
instabilidade e a incompletude do ente-sendo, ainda “não-todo”. Tamdesign do
provir/devir do barro: esse aguarda, por assim dizer, o instante “nenhum barro” em que há-de acontecer-aí o “todo vaso”.
(
frente:

), acabado, pondo um termo ao provir/devir: “diz-se ‘perfeito’
”115. E, mais à

“
) é certa perfeição: pois cada coisa é, então, perfeita e cada
enticidade é, então, perfeita, quando, segundo o rosto de sua capacidade (
)
própria, não falta nenhuma parte da dimensão natural” .

)oa

) de cada um”
último instante do provir/devir, termo onde o movimento cessa e o ente
se tem em si mesmo como “o todo” de si mesmo, sem nada faltar, com
117

Ser, para Aristóteles, é tornar-se, simples e absolutamente (
.

), o
-

“Diz-se ‘termo’ (
) de cada coisa o último, também primeiro fora do qual
nada [dela] se percepciona e primeiro dentro do qual está tudo [dela]” .
115. Metafísica,
Metafísica,
não sofre tradução com um só termo. Nesta passagem, o sentido da segunda ocorrência é muito próximo de
, força de ser segundo a natureza própria, que impulsiona o “per-fazer” do ente até ao acabamento, instante em que é completo,
está “per-feito”, sem faltar nada do que pertence à sua enticidade: “donde dizerem-se perfeitas aque” (Metafísica,
117. Metafísica,

.

Metafísica, , 17, 1022 a 4-5. Neste contexto, “termo” é a tradução mais correta para

: é “posto
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O termo de cada coisa é o último instante do provir/devir e, concomitantemente, o primeiro instante em que tudo o que ontologicamente
lhe cabe está incluído nela: “
(para o qual são o
movimento e a acção (
), e não do qual são [...])” . Nesta passagem, Aristóteles abre, a seguir a “
”, um longo
parêntese começado com a referência ao movimento e à acção. Saltando o parêntese e lendo a proposição principal em sua integralidade,
Aristóteles diz o seguinte:
“
)[...] e a enticidade de cada um (
e, em cada um (
e se do conhecimento, também da coisa”120.

),

A busca do primeiro princípio e causa do ser dos entes revela que
taura “outra coisa”. E é essencial, apesar de não ser matéria própria
da investigação da enticidade que ele está tratando (e por isso, está
colocado entre parênteses), a menção explícita à
, lado a lado
com o movimento: o pensamento de Aristóteles é essencialmente onto-meta-físico-lógico e é sob essa luz que a sua obra pode ser cabalmente
entendida121.
Este mesmo passo induz o caminho a seguir para compreender
a enticidade como “o todo”: “
coisa”. O termo é a enticidade de cada um (
quê ser o que era em cada um (
, dativo). Esta diferença, aparentemente irrelevante, na declinação de
propõe um entendimendado atrás122
presente, o ente permanece sendo o que “era”. Agora, o quê ser o que
Metafísica,
no sentido de extremo inicial, mesmo não sendo o uso mais próprio. E a terminar o capítulo 17:
“portanto, é evidente que de quantos modos se diz o ‘princípio’ desses mesmos se diz o ‘extremo’,
e de mais ainda; pois todo o princípio é um certo extremo, mas nem todo o extremo é princípio”
(Metafísica, , 17, 1022 a 10-13).
120. Metafísica,

.

121. A Ética, como as outras obras de Aristóteles, deveriam ser relidas à luz desta proposta heurística.
A
é um tipo de movimento e, portanto, passível de (e devendo) ser lida e entendida pelo
modelo metafísico.
122. Em 2.3.
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era não compreende apenas a continuidade relativamente ao passado:
o quê ser o que era, em seu ser presente, como persistência do que era
desde o princípio, é também presença do que há-de vir-a-ser e, mesmo,
do ente-sendo.
Num certo sentido, esta compreensão já foi referida e um pouco
explicitada123: o vaso está já lá em todo o processo, nos visos híbridos
presente, na proporção inversa do cada vez menos barro, mas não-todo.
acontecimento de “o todo”, está em o quê ser o que era. Como?
O fulcro da resposta está em Metafísica, . Aristóteles começa o
livro com a formulação de uma perplexidade: “o entendimento sobre
a
é ora difícil, ora fácil”124. É fácil, perante a persistência de o
quê ser o que era, declarar (
)125
visos em suas diferenças/transições, é difícil dizer o quê que é a cada
instante, aqui e agora.
E, no entanto, enquanto instante determinado de um provir/devir, cada viso é acontecer-ser do ente-sendo, é um algo-aí sendo, diferente do instante anterior e do seguinte. O dizer que declara (
) não falha ao mostrar o quê ser o que era, mas dizer isso-aí, enquanto isso-aí neste instante, é difícil: dizer o instante/meio requer mostrar o que é e o que é não .
É o que Aristóteles resume algumas linhas depois:
“Que haja [o entendimento (
)] dela [
] é fácil, mas captar o todo
e não poder [captar] a parte mostra o difícil dela”127.

A evidência do ente (
), que não falhamos na simples declaração de ele “todo” ser o quê que era, corre risco de equívoco quando articulamos a proposição (
) que diz “uma parte” dele: dizer o
instante, está, de facto, “com-posto” nele e o acompanha (

),

123. Em 2.2.
124. Metafísica,
125.

é o dizer que mostra (
, faz ver) o quê que está-sendo aí. Faz ver a partir de (
)o
que o próprio ente-sendo mostrou de si. Traduzo por “declaração” para, com o radical “claro”, transmitir alguma ressonância de
, com sua raiz em
, luz, claridade. Nalguns casos, a tradução
15.
2.3. e n. 70.

127. Metafísica,
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mas que é-não-o-ente-mesmo.
A proposição (
) que proferimos provém da “im-pressão”, na
alma, do
do ente . A evidência simples do ente-sendo, não sofre
simples, mas o composto. Por isso, no dizer, como dizer o quê e como
dizer o quê não, fazemos acontecer o verdadeiro (
) ou fazetância de um e outro, o verdadeiro e o falso conjuntamente.
“
que era é sempre verdadeiro e não [sempre] se é acerca de algo de algo” .

“Pois o falso e o verdadeiro são acerca da composição e da separação”130.

O falso pode também dever-se a erro de método e de rigor no dizer131, mas isso é, por assim dizer, acidental, resultado da ignorância,
e pode ser corrigido. Essencialmente, o falso é acontecimento, sempre
iminente no discurso, de uma possibilidade ontológica própria da força
de ser do ente-sendo, inerente à “apostasia”132 do acontecer-ser dos visos do ente: a
é uma evidência que também (se) oculta e que o
conhecimento, ao descobri-la, também encobre.
A
do ente, oposto (
), como extremo inicial, no
provir/devir que, no esquema do conhecimento descrito em De Anima,
de do nosso
instante/meio, pode ser “o todo”, se o instante/meio é, enquanto tal,
cindido em si mesmo?
Metafísica, , 2 proporciona o essencial da resposta133. A Tradição
desenvolveu o entendimento deste capítulo essencialmente como prorém, do que essa questão (aliás, decisiva para Aristóteles) é o que esse
101.
De Anima
130. De Interpretatione
131. Metafísica, , 3.
132. Uso o termo “apostasia” (entre aspas, para assinalar a diferença relativamente ao seu sentido comum
e estabelecido) para designar o “des-estar” dos sucessivos visos.
133. O desenvolvimento mais completo pode ler-se em Metafísica, .
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capítulo enuncia acerca da compreensão ontológica do “meio”. O meio
(
o causador (
) do imediatamente seguinte134, replicando em si a
hibridez inerente a
.
“Ora, tudo o que é intermediário está no mesmo provir/devir daquilo de que é
mudar necessariamente antes”135.

O extremo inicial do provir/devir que produz o vaso é o pedaço de
de um ente para outro ente. A mudança é feita por uma continuidade
de estados intermediários, cada um dos quais tem que ter, portanto,
algo de comum com os outros intermediários e, necessariamente, também com os extremos: “é, pois, evidente que todos os intermediários
) e que todos se constituem
(
) dos opostos” .
O provir/devir tem, portanto, uma dupla origem (
) e causa
(
)137. No nosso exemplo, uma causa inicial, isto é, a força de ser,
causa terminal, o vaso, que porá termo ao estar em obra do provir/
da própria causa inicial, pois é pelo desígnio de produzir um vaso que
o oleiro vai tomar um pedaço de barro.
Isso introduz uma determinação precisa e essencial na estrutura
ontológica de
sador do instante/meio “contra-stante” que lhe sucede, segundo um orexemplo, que o instante/meio de “ser moldado” seja anterior ao instante/meio de “ser pintado” e ao de “ser vidrado” . O provir/devir que
-sendo: a enticidade não tem anterior e posterior, não tem “ordem” ,
134.

.

135. Metafísica,
Metafísica, , 7, 1057 b 32-34.
137. A não confundir com o plural,
, de
. Nos textos de Aristóteles, essa confusão não
existe. Admitindo que possa ter-me escapado alguma ocorrência, o uso dos dois conceitos é sempre
distinto nos textos aristotélicos. As traduções que conheço são pouco rigorosas relativamente a esta
distinção essencial em Aristóteles.
Ordenamento análogo no que respeita ao objecto dos Analíticos: Metafísica,
.
N. . O que não implica que o ente-sendo não receba, eventualmente, acontecimentos “desordenados” (
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mas ordena.
um viso que opera o “não-todo” do princípio e implanta algo de “o
. Nesse sentido, é presença aí de “o todo”. O todo,
num certo e determinado modo, que é o modo próprio do “meio”, está
sempre aí presente em o quê que é.
Aparentemente, estaríamos falando ainda de um não “todo”, ou de
ca que Aristóteles dá do movimento: “enteléquia do ente em força de
ser (
) enquanto força de ser”141. A força de ser do ente é o que
põe o ente “sendo”: o movimento do ente enquanto sendo é ontológico,
140

E cada instante desse movimento é perfeição, enteléquia, mesmo que
transicional, do próprio ente em sua força de ser.
Nesse sentido, o ordenamento ontológico dos meios mostra como
e por quê “o todo” de cada instante/meio é um dos sentidos da enticidaprovir/devir que chegou até ele e, enquanto tal, é, no instante, o todo do
sentido, princípio e causa de todos os princípios, quer do princípio e
causa de onde brota o movimento todo do ente, quer dos princípios
causadores que, sucessivamente, vão causando todos os instantes do
provir/devir.
ganharíamos em redescobrir no tempo presente. Para todos os entes
e, talvez mais do que para todos os outros, para o ente “homem”, cujo
o quê que é é ser postado em palavra,
-

A compreensão da enticidade mostra que o quê que é só é conhecível mediante o entendimento da “dinâmica” inerente ao ser dos entes.
Para isso, Aristóteles toma como modelo a matriz fundamental da Física: a mudança patente no movimento. A partir dela, transpõe, analogicamente, a estrutura ontológica de
e
140. “A privação (

) é, de algum modo, uma postura (

141. Física, III, 1, 201 a 10-11.

)”, Metafísica,
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para outros domínios de ser dos entes.
A fundamentalidade da “força de ser própria do ente” era já uma

“
que se quiser de outro, seja para sofrer a acção, por mínima que seja, do agente

)”142.

Em Aristóteles, o conceito de
é, quanto ao essencial, o
mesmo:
é a força de ser que o ente tem, em sua enticidade,
para receber forças vindas de outro e para a exercer ele mesmo sobre
outro:
“É,
e a de receber (

)

um lado, está no que recebe [...] e a outra, por outro lado, no que opera”143.

A sintonia entre Platão e Aristóteles quanto à compreensão do
conceito de
não existe, porém, no que respeita à extensão do
conceito: Aristóteles não colocaria, “
-

cia” encobre a compreensão essencialmente activa de

permite,
: a ante-

que o “ente potente” já está potentemente em obra (
) antes de
qualquer “acto” concreto determinado: “quanto comporta (
)
) ser
no operar (
)”144.
A “potência” do ente radica no instante originário de seu vir-a-ser
e é a matriz do seu movimento de estar-sendo145. Por isso, é no ente142.

, 247 d-e.

143. Metafísica,
144. Física, III, 7, 207 b 43-44.
145.

Metafísica,
, 1-3. O Dr. Carlos Silva fez-me, certa vez, notar que, para o conceito de
, talvez a melhor
compreensão fosse o conceito que hoje temos de “energia”. É verdade, mas geraria equívoco com o
termo
. Para traduzir
com um único termo, “potência” talvez seja ainda a melhor
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-sendo que há que buscar como opera a
:
é instância
ontologicamente estrutural do ente-sendo como
preender
, há que fazer a fenomenologia de
a fenomenologia particular
desenvolvida em De Anima, referida e continuada em De Interpretatione: em De Anima
De Interpretatione,
147
nhecimento da verdade, que é evidente no todo, está em vê-la e dizê-la
pode ser superada entendendo o operar da
que matricia o
movimento do ente-sendo.
Num instante/meio determinado, o viso híbrido que aí acontece é
o ente-potente (
ber/operar, o potente está, ao mesmo tempo, “em obra” de ser e “capaz” de receber e operar:
“Com efeito, o potente (
o ente (
) [é potente]
como potente de caminhar porque caminha e, em geral, ser potente porque já é,
quanto ao estar em obra, o que é dito poder ser; por outro lado, porque poderia
estar em obra, como podendo (
) caminhar porque caminharia” .

O potente é operante porque é capaz/passível: a capacidade/passibilidade é, inclusivamente, por assim dizer, a sua “primeira acção”,
pois coincide com o instante principial da sua capacitação para ser. A
capacitação para ser, que estrutura ontologicamente o ente como sendo
na composição de matéria e rosto, instaura a potência de tudo o que ele
pode ser150. O ente é “com-posto” em obra de ser como potência de vir
ser: “posto que o todo (
cessariamente (
mas não tudo ( )”151.

) segue na parte, no ente segue ne) o ser capaz/passível (
),

solução, desde que não se lhe esbata a conotação essencial de “força actuante”, de “ser capaz de”.
Na n. 101.
147. Em 2.4.
Não, necessariamente, resolvida. Conhecer e dizer a verdade sobre o ser do ente é uma tarefa permanente da ciência: o erro é sempre iminente.
De Interpretatione, 13, 23 a 7-11.
150. Metafísica,

em todas essas determinações [de

] é inerente o

da

”.
151. De Interpretatione
2.1. e

Os Quatro Sentidos de

em Aristóteles

É constitutivo do ser do ente-potente o ser
, o capaz/passível. A tal ponto assim é que ser potente e ser passível se reciprocam: “pois é no potente (
) o ser capaz/passível (
), e este reciproca-se (
) com aquele”152.
é o ente potente/poderoso/capaz, quer de operar sobre outro,
quer de receber sobre si o operar de outro153.
Aristóteles expõe, em De Interpretatione, capítulos 12 e 13, as
modalidades de vir-a-ser dos visos no provir/devir do ente-sendo, articulando as determinações de
quanto “capaz de”. Tomando como exemplo um instante/meio F num
provir/devir, F é, aqui e agora, o potente e, por isso, é capaz/passível de
ser o causador de diferentes visos posteriores. O viso G que lhe sucede
é uma postura que relega para a ausência outros visos que eram possíveis na capacidade do potente F: G é um viso do potente em provir/devir, que veio a suceder a F como o quê que é o ente-sendo, aí manifesto
e, enquanto tal, “o necessário” (
)154.
sário”. “
não-ente não ser enquanto não seja”155. O ente-sendo, o potente em
seu viso aqui e agora, é o necessário:
to sendo, é “capaz/passível”,
, como ente
enquanto ente, é “o necessário”,
. Cada viso do provir/
devir é o “ente necessário”, mesmo se esse viso não tinha que vir-a-ser
necessariamente:
“pois não é a mesma coisa o ente ser sempre por necessidade (
) quando
é, e o ser absolutamente por necessidade; e de igual modo também do não-ente” .

Os visos possíveis inscritos na capacidade do ente potente pertencem à enticidade do ente: há uma realidade dos possíveis, que é o seu
serem/terem parte na força de ser do ente. Como tais, estão-aí sempre,
passíveis de vir-a-ser, a menos que a enticidade se corrompa ou mude:
n.

.

152. De Interpretatione
153. Só no sentido de ter “possibilidades de ser” radicadas na sua potência é que se pode dizer “possível”
acerca
. O termo
(sem o artigo) pode ler-se, por vezes, nesse sentido, mas
não
É
154.

105: “
, 17, 1041 a 15.

155. De Interpretatione
De Interpretatione

”, Metafísica,
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te/capaz/passível de outras coisas que o barro, enquanto barro, não é.
Os visos que não aconteceram no instante G permanecem em sua
realidade na força de ser do ente, mas, aqui e agora, não assumiram
o viso de
, “a-potente”. Do mesmo modo que
não é “o possível”, também
não é “o impossível”157. O ente potente aqui e agora,
, vem com ele porquanto é-não mesmo.
tem ser
em o quê ser o que era, apenas “é não-agora” : o “apotente” não é
“impossível” .
O apotente também é, e permanece sendo, no ente-sendo. De contrário, estariam certos “alguns que dizem, como os megáricos, que só
há poder ser (
) quando em obra (
) e que, quando não
em obra, não há poder ser” : um arquitecto só seria arquitecto quando
estivesse a construir, um homem só seria falante se estivesse falando.
“Portanto, o necessário (

) e o apotente (

)

contravertidamente” .

No todo de um provir/devir, como do pedaço de barro para o vaso,
os visos intermediários são contrastantes (
) entre os dois
um viso a outro, os dois visos são, eles mesmos, os termos desse movimento. Por isso, em cada
transitória os dois visos são opostos
(
), alternativos, ou um ou outro.
Ambas as determinações “dinâmicas” do ente-sendo, como “po), implicam relações
)o
ente necessário, o potente todo, incluindo em si os apotentes que não
vieram-a-ser.
157.

151. Como conceber, em Aristóteles, um “impossível”?
20: “

154: “e de igual modo também do não-ente
é, em certo modo, o
”.

Este entendimento de
comum em Aristóteles.
Metafísica,
De Interpretatione

é simplesmente a compreensão normal do

Física
privativo e de seu uso
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“O causador (
) de o apotente se reverter para o necessário e não suceder
como nos outros, que são opostos, é aquele mesmo que pôde ser” .

O termo “causador” mostra que Aristóteles está falando de um
provir/devir do mesmo rosto. Cada instante/meio, aquele que pôde
mesmo ser e que é o estar sendo do mesmo ente, é o potente que reitera a potência originária: “todos quantos os [potentes] do mesmo rosprimeiro” . Todos os intermediários são certo princípio, isto é, causador do seguinte, cumprindo o impulso do primeiro causador, a causa, o
dinâmico do ente.
Portanto, o ente enquanto sendo é sempre o todo do ente enquanto
ente, com toda a sua potência, salvaguardando as necessárias distinções quanto ao fulcro ontológico a que nos referimos quando falamos
“apotente é o mesmo suceder e não suceder juntamente, em si mesmo
e quanto a si mesmo (e todas as demais distinções que sejam determi” .
não é “impos. Em Aristóteles, essa
é uma conclusão metafísica consequente e logicamente necessária, não
um princípio de (não-)contradição.

A compreensão aristotélica de enticidade e o entendimento que
propõe da dinâmica do ente-sendo têm consequências ontológicas,
eventualmente “transcendentes”, desde que não as sujeitemos infundadamente ao espartilho de uma “lógica formal” supostamente váliAristóteles, ela tem que ser compreendida à luz da sua onto-meta-físico-lógica, não o inverso. A ideia de que Aristóteles teria uma “lógica
formal”, que seria
, instrumento para a leitura do resto de seus
escritos (“Organon”, chamou a Tradição ao conjunto da obra dita “lógica” de Aristóteles), esbarra numa recusa expressa: “pois o
é
” .
Uma leitura metafísica do que foi chamado “lógica de Aristóteles”
seria conveniente e talvez esclarecesse algumas aporias persistentes
no entendimento da obra de Aristóteles. Poderiam aduzir-se diferentes
De Interpretatione, 13, 22 b 3-5.
Metafísica,
Metafísica,
De Interpretatione

42

Joaquim Coelho Rosa

explicações para a secular leitura tradicional de Aristóteles, todas elas
do seu legado cultural, a sua tradução de Aristóteles parece pretender,
muito legitimamente, encontrar caminhos de resposta decisiva às questões que se lhe colocavam a ele e à instabilidade quase caótica do seu
cavam, oitocentos anos antes, a Aristóteles e para as quais o Estagirita
buscava resposta.
Conhecendo a importância do aristotelismo tradicional na construção do que chamamos “o Ocidente”, em si mesmo e na sua expansão à
escala global, pode ser muito conveniente redescobrir o Aristóteles que
e superar alguns desconcertos de uma globalização civilizacional, e de
uma civilização globalizada, cuja matriz não parece ser aristotélica.
Para regressar a Aristóteles, uma tradução nova, de raiz, da sua
obra seria necessária, talvez começando por De Interpretatione e pela
Metafísica
pela primazia que o próprio Aristóteles lhe atribui. E, na Metafísica,
começar pelos livros
) e seguintes: os livros
(tipos de
), (
e
) e (relações dos
entre
si e no
) são a sequência, natural e lógica, do livro , fazendo a
fenomenologia do caráter “dinâmico” e “metabólico” do ser dos entes.
O livro (e o livro
. Esse conjunto de livros da Metafísica constitui o núcleo donde irradia o sentido dos textos que o antecedem e dos que lhe sucedem.
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Resumo:

A Trindade corresponde a um ponto central da fé cristã. Apesar da simplicidade com que falaPara auxiliar na sua compreensão, vários Modelos foram formados numa tentativa de apre-
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Introdução e Apresentação do Problema
-

vários

fórmula para a Trindade em unidade: Deus é uma ousia
em três hipostases

1.

mentais.
2.

Univer-
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3

e Transitividade5 aplicam-se - levando a uma
6

t

que
7

-

-

3.
4.
5.
6.

-

7.

-

efetivamente Pessoas.
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2
2.1

Estado de Arte
Modelo Psicológico
-

serve um propósito meramente ilustrativo, não existindo nada na na-

-

-

d
modelo, é uma visão extremamente misteriosa, o que torna a sua defesa

8.
9.

De Trinitate. Tendo como defensor atual, por
é, por exemplo
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2.2 Modelo Constitucional

caso mais comum para ilustrar esta identidade é através do exemplo do
-

-

tal como vimos no caso do pilar/estátua,

, sem o

verdade na Trindade. É verdade que podemos diferenciar as Pessoas,
-

dade é dotada de uma identidade relativa particular que não admite

2.3 Modelo Social

-

10.
11.
12.

-

Gabriel Malagutti

senciais, nomeadamente, a divindade, que pode ser explicitada na om-

3

Modelo de Swinburne
-

amor-perfeito.

ão um amor qualquer, um
-

fundamente imperfeito e como tal, inadequadamente divino num ser individual

-

-

13.
14.
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é totalmente satis-

, é exatamente por isso que

-

-

parent

Pai.

15.
16.

-
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-

a cada uma das Pessoas, evita áreas comuns entre as mesmas, evitando
-

.

é

-

17.
18.

, 37.
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do Pai.

4
4.1

Objeções

Argumento Histórico

- que as estudaram e fundaram a ortodoxia
-

este modelo for visto como fora do espectro de ortodoxia cristã, tem,
-

um trinitarista social - pelo menos, não na sua versão atual -, pois é
-

aquilo
que está em causa é se podemos, ou não, considerar autores medievais

19.

20.
21.
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como

mente ou não, que as Pessoas da Trindade são distintas entre si, tendo
diferentes, estamos a defender uma visão

incorretas.

25

-

-

-

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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é que

29
30

Tenho de concordar
-

com o Pai, como se fossem, efetivamente, pessoas distintas.

31

-

32

Mais uma

De Trinitate
conhecimento daquele que ama, e o conhecimento está na mente que
primeira vista, parece
29.
30.
31.
32.
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De Trinitate

encontram repartidas entre as Pessoas, mas encontram-se na sua to-

33

É a partir desta
-

4.2

Objeção Triteísta

-

33.

Será o Modelo da Trindade de Swinburne plausível?

-

lada por

-

-

4.2.1 Objeção a)

ser consideradas uma, simplesmente por se amarem muito? A maneira
é
devem ser - vistos como deuses individuais.
fatores - o amor-perfeito - que levam a essa unidade. As Pessoas devem
mesma espécie essencial35
36

37

34.
35.
36.
37.

Omnia
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caso, além do seu amor, partilhassem exatamente das mesmas proprie-

não está presente nas Pessoas da Trindade. Além disso, estes deuses

ão implicaria nada aos outros deuses

não podem existir os outros, sem um, não há
-

ma é proveniente do amor, do mesmo modo que o interesse e cuidado
-

38.
dade e da autoridade do Pai.
39.

-
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não pode exercer as suas propriedades necessárias, não sendo perfeito.
Podemos ainda consultar

a doutrina da Trindade não é uma hipótese mais complicada que as hipóteses de

ser encontrado no
nime da

-

-

40.
41.
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-

dade do amor-perfeito, esta unidade torna-se ainda mais forte e irrefutável.

4.2.2 Objeção b)
nada que as una quando estão cada uma a olhar para a sua respetiva

Aquilo que é preciso ter em conta neste tópico é que todo e qualquer
ato por parte de uma Pessoa é co-causada pelas outras Pessoas, isto é,
por isso, por estarem sempre em acordo, nunca frustrando as vontades
uns dos outros, é que podemos falar de uma unidade proveniente da
-

42.
43.
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exatamente a mesma em todas as Pessoas, porque é a melhor maneira

unidade essencial para a Trindade, mantendo, sempre, a individualidae do assentimento un
á

-

constante e

44.
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por esse facto é que podemos considerar, acertadamente, que a Trindapara um Modelo cristão da Trindade.

4.3

Problema do 4º Elemento Divino
-

que cada uma das Pessoas é considerada divina, então, caso a Trindade

Todavia, o dilema persiste.

ncia divina.
-

divina, tal como as Pessoas que a constituem, falta responder se as suas
uma maneira de ser divino, então deparamo-nos com uma escolha em
-

45.
46.

-
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-

-

enunciada por Tomás de Aquino

-

-

4.4

Problema da Negociação
-

47.
48.
49.
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-

dependentemente de qual escolhermos, duas das nossas vontades serão

frustrada, tornou-se impotente, inca-

-

uma pessoa omnipotente, se cada uma das pessoas omnipotentes acreditar que seria mau para ela causar efeitos de determinado tipo, tipo que somente outra pessoa
50

-

dessas esferas.

50.

Será o Modelo da Trindade de Swinburne plausível?

-

-

-

-

-

-

em que duas pessoas se aproximam num passeio e cada uma tenta desviar-se para o

51.
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de vontades.
das Pessoas procuraria frustrar a vontade de outrem, nem de causar
-

relacionado com outro ser omnipotente por via da paralisia omnipotente, não se
53

-

52.
53.
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cia divinas.

-

-

muta
tis mutandis

nhuma das divindades necessitaria de ser fonte

de autoridade para qualquer

-

contrato, existisse um contrato alternativo que colidisse com o mesmo.
terior, esta harmonia não provém de nenhuma forma de determinismo.
55
continua a existir na Trindade e nas suas Pessoas.

54.
55.
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4.5 Problema da Necessidade e da autoridade do Pai

da Trindade. Apresentarei ainda a ortodoxia relevante para a questão,
-

lo que é derivado daquilo que depende imediatamente da primeira causa. Assim o

56

não criado, de
56.
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57

ém
desta linha causal, sendo o causador da Trindade - a primeira causa.
tal

59

é inevitável. Porém, visto que o Pai

da partilhar voluntariamente o seu reino com outro, pode ser pensado
-

Porém, como o Pai é causa primeira, tem ainda uma superioridade.

57.
58.
59.

.
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-

-

-

-

Trinitarismo ortodoxo

60.
61.
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63

mente independente65
66

, por

67

exemplo.

entre as necessidades das Pessoas

-

e dependentes

62.
63.
64.

-

primeira.
65.
66.
67.
68.

69.

.
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-

convencer-nos de que
as Pessoas seriam

.

Nesta Trindade nenhum é anterior ou
-

então é claramente maior que as outras Pessoas.

-

é

-

em comum é terem sido adquiridos na mesma compra, o que não con-

um amaciador.
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de o Pai deixar de suster a

necessidade - pelo menos70
que proponho é a de que a própria Trindade tem necessidade ontoló, pelo que, tal como referido no ponto
-

-

-
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70.

71.
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de cada

sidade que não deriva de nenhuma forma de outro qualquer ser, e qualquer outra

-

-

74.
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não deve
-

éis das Pessoas são rever-

timo
é
75

ideia de

76

, afastar a

ser ilustrativo na maneira que descreve a causalidade trinitária, possui,
Assim sendo, a necessidade do complexo trinitário não só é con75.
76.

-

Gabriel Malagutti

sistente, como manté

ortodoxia cris-

5

Conclusão
-

-

da Trindade existem.

sidero mais fortes. Apesar disto, considero natural que tenha deixado

-
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-lo admitindo as Pessoas como partes essenciais da Trindade, partes essas

-

77

Real

Realidade que
-

ou não verdadeira a ortodoxia cristã, se analisarmos a Trindade no modo
-

77.
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A Condição Modular:
Liberdade ou Consequência
Uma reflexão a partir de Ernest Gellner

Inês Palma

Universidade de Lisboa

Resumo

Uma das ideias centrais pelas quais a noção moderna de sujeito tem sido definida, a
liberdade, investe-se como um dos fundamentos centrais para a rejeição da teleologia
na ordem moral moderna. No entanto, a ideia do eu autónomo, ontologicamente anterior aos seus papéis e relações socialmente dados expressa uma tendência para gerar
formas de individualismo radical e atomístico, cuja insularidade compromete os modos
mais básicos de cooperação social.
Apresentada pela primeira vez em Conditions of Liberty (1994), uma das suas últimas
obras publicadas, a metáfora do mobiliário modular é escolhida por Gellner para
repensar a tensão entre individualismo e comunidade. Contudo, apesar de se intuir
o efeito pretendido como representação da abertura de múltiplas possibilidades do
“homem modular”, não podemos deixar de perguntar: porquê modular? Escolhida a
modularidade, porquê a comparação com o mobiliário e não outro tipo de modularidade? E, não menos importante, modular para quem? Estas são questões que não ficam
respondidas se permanecermos apenas no texto de 1994 ou no espaço de reflexão e
comentário ao pensamento de Gellner. Sendo um conceito novo, inusitado, não é sem
perplexidade que se constata não haver um estudo dedicado, primariamente, à compreensão do conceito gellneriano de “homem modular”.
A hipótese que se considera aqui é a de que a concepção modular dos indivíduos denota, pelo menos, uma noção ambígua da liberdade moderna. Ela aponta para uma
abertura de múltiplas possibilidades que desvinculam os indivíduos de anteriores amarras sociais, mas manifesta-se, ao mesmo tempo, como um requisito de constante adaptação. Como adaptação, será liberdade? Para explorar esta hipótese, seguiram-se três
objectivos de investigação. Primeiro, compreender o conceito geral de modularidade,
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percebendo que não há uma “modularidade” no singular, mas “modularidades” no
plural. Segundo, fazer a reconstituição do conceito gellneriano de “homem modular”
a partir da compreensão do papel da metáfora, do estudo do amplo arco das obras de
Gellner acerca da modernidade, e da percepção do eco na recepção crítica do conceito
que até agora se pode encontrar. E, por último, trazer para a reflexão a dimensão do
trabalho como a mais relevante para pensar a liberdade sob a condição modular.
Palavras-chave: Homem Modular, Modularidade, Liberdade, Trabalho.

Abstract

One of the central ideas by which the modern notion of subject has been defined,
freedom stands out as a paramount foundation for the rejection of teleology in the
modern moral order. However, the idea of the autonomous self, ontologically prior to
its socially given roles and relationships, leans towards forms of radical and atomistic individualism, whose insularity compromises the most basic modes of social cooperation.
Expressed for the first time in Conditions of Liberty (1994), one of the author’s last published works, modular furniture becomes Gellner’s metaphor to rethink the tension
between individualism and community. Yet, despite the intuitive meaning and possible
intended effect in showing the opening of multiple possibilities of “modular man”,
we have to ask: why modular? Having chosen modularity, why the comparison with
furniture and not another type of modularity? And, last but not least, modular for
whom? These questions are not answered if we stay only in the 1994 text one cannot
but be perplexed by the absence of a fully dedicated study to the understanding of the
Gellnerian concept of “modular man”. The hypothesis under consideration here is
that the modular conception of individuals denotes, at least, an ambiguous notion of
modern freedom. It points to an opening that unties individuals from previous social
chains, but at the same time it manifests itself as a requirement for constant adaptation.
As adaptation, is it freedom? To explore this hypothesis, three research objectives were
pursued. First, to understand the general concept of modularity, only to find that there
is no “modularity” in the singular, but “modularities” in the plural. Second, to reconstitute the Gellnerian concept of “modular man” through the understanding of the
role of metaphor, the wide range of Gellner’s works on modernity, and the echo in the
critical reception of the concept until now. And, finally, to bring to reflection work as a
key dimension for thinking freedom under the modular condition.
Keywords: Modular Man, Modularity, Freedom, Work.
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Introdução
Alcançada pela eliminação de obstáculos ou pela libertação de
impedimentos, amarras ou vínculos externos, a liberdade individual é
talvez a maior conquista da modernidade. Sob esta perspectiva, “[ser]
livre é ser desimpedido, é, na sua acção, depender apenas de si mesmo”, escreve Charles Taylor, acrescentando que, assim concebida, “a
liberdade não tem sido apenas uma mera nota de rodapé, mas uma das
da” (Taylor, 1979: 155, trad.).
O mesmo Taylor explica, noutro lugar, a relevância de tal centralidade. Passando a ser tanto a principal propriedade dos indivíduos, que
“assim consentem e constituem a sociedade”, como a condição que
social”, a liberdade investe-se como um dos fundamentos centrais para
a rejeição da teleologia na ordem moral moderna. A conjectura sobre
o benefício de a sociedade ter como farol um ideal de vida boa, ou
a possibilidade de o interesse colectivo da comunidade ter primazia
face ao interesse individual são fortemente rejeitados porque são tidas,
refere Taylor, como uma limitação à liberdade de os indivíduos pode(Taylor, 2004: 80).

-

de pensar e escolher em consciência por si mesmo, também não tem
da “visão liberal do eu”1, manifestada, de resto, nos vários braços do
ralismo à economia clássica), é a sua tendência para gerar formas de
individualismo radical e atomístico, cuja insularidade compromete os
modos mais básicos de cooperação social.
Com o conceito de “homem modular”, Ernest Gellner – mais co1. Como alega Kymlicka a expressão torna-se conhecida desta maneira com Rawls, que assim
sumariza a perspectiva do eu como sendo anterior aos fins (2002: 221).
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do, por outros, como um grande pensador sobre a modernidade – desatentativa de encontrar o ponto de equilíbrio que preserva a condição de
liberdade, sobrevivendo à crítica da insularidade.
Apresentada pela primeira vez em Conditions of Liberty (1994),
uma das suas últimas obras publicadas, a imagem do mobiliário modular é escolhida por Gellner para ilustrar a diferença entre os indivíduos
da antiga e da moderna sociedade. Entre o antigo e moderno estilo de
mobiliário diferem as possibilidades oferecidas pelo segundo. Podemos comprá-lo às peças, sem sermos forçados a adquirir a estrutura
ampla possibilidade de escolha, está, por princípio de engenharia e de
design, mantida a coerência funcional e estética. Tudo depende das
necessidades do utilizador e é ele que decide como usar.
Tal como o mobiliário, assim é o homem na sociedade moderna.
O homem modular é livre de pensar, de agir, de se associar com e desassociar de quem quiser, sem que isso represente uma desobediência à
estrutura social. Ele é modular, também, porque, enquanto produto da
sociedade do crescimento perpétuo e respectivo imperativo da inovação, ele tem a capacidade de desempenhar uma ampla diversidade de
tarefas, adaptando-se à constante disrupção ocupacional.
“Uma imagem vale mil palavras”, diz o conhecido adágio popular.
Mas, apesar de se poder intuir o efeito pretendido na representação da
abertura de múltiplas possibilidades, não podemos deixar de perguntar:
porquê modular? Escolhida a modularidade, porquê a comparação com
o mobiliário e não outro tipo de modularidade? E, não menos importante, modular para quem?
apenas no texto de 1994, onde pela primeira vez surge a metáfora monão é realmente enquadrada, para que se possa
claramente compreender a adequação ao que o conceito quer demarcar,
como é difícil ter acesso à concepção que Gellner faz da moderna subjectividade. Tal compreensão implica entrar na vasta obra gellneriana
acerca da modernidade.
As questões não são grandemente respondidas, também, no espaço
to novo, inusitado, não é sem perplexidade que se constata não haver
um estudo dedicado, primariamente, à compreensão do conceito gellneriano de “homem modular”. A norma, salvo raras excepções, consiste em referências esparsas, que rasam a superfície, dando sobretudo
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para além disso, como é que a liberdade pode derivar da capacidade de
adaptação. “Os indivíduos modernos como criaturas ‹‹modulares›› (...)
são, tal como as peças de mobiliário modular, variáveis e adaptáveis às
condições e oportunidades em constante mudança do mundo moderno”
escreve, num verbete sobre a Sociedade Civil, um dos editores de uma

modular dos indivíduos denota, pelo menos, uma noção ambígua da
liberdade moderna. Ela aponta para uma abertura de múltiplas possibilidades que desvinculam os indivíduos de anteriores amarras sociais,
mas manifesta-se, ao mesmo tempo, como um requisito de constante
adaptação. Como adaptação, será liberdade?
vestigação. Primeiro, compreender o conceito geral de modularidade,
percebendo que não há uma “modularidade” no singular, mas “modularidades” no plural. Segundo, fazer a reconstituição do conceito
gellneriano de “homem modular”, a partir da compreensão do papel
da metáfora, do estudo do amplo arco das obras de Gellner acerca da
modernidade, e da percepção do eco na recepção crítica do conceito
dimensão do trabalho como a mais relevante para pensar a liberdade
sob a condição modular. Sendo tão escassamente abordada pelos que
pensam sobre Gellner, a dimensão do trabalho faz-nos questionar: a
modularidade dos indivíduos pressupõe que se exista para funcionar?

1. Modularidade
1.1. Um conceito hot e transdisciplinar
“Há algo de muito atraente nos dispositivos modulares – uma elegância que vem da capacidade de manipular engenharia complexa através de uma série de cliques” (Ricker, 2015, trad.). Para o vice-editor da
publicação de ciência, tecnologia, arte e cultura The Verge, são várias
as razões da atractividade da modularidade: um sentimento de “estar
em controlo”; a possibilidade de personalização que faz do aparelho
truiu; a simplicidade e facilidade de reparação, evitando deitar tudo
Todas estas razões constituem a “promessa” do Fairphone, “o
primeiro telefone modular” construído “a pensar na possibilidade de
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reparação”, como se pode ler no website da marca com o mesmo nome
-fendas que acompanha o kit
de sustentabilidade, “irracional”, em termos de mercado – de desenhar
a longevidade, modularizando o objecto, é simples: contrariar uma
agressiva tendência de obsolescência programada, que se instala quer
através de (micro) avanços da tecnologia em alguns dos componentes,
quer através da impossibilidade de substituir ou reparar peças numa
estrutura integral e blindada, quer através dos muito aproveitados factores estéticos e de novidade.
Sendo ainda um duelo entre David e Golias, a visão da Fairphone parece cada vez mais acertada. Depois do escândalo da Apple em
20182 (Gibbs 2018), que veio revelar a nudez do rei que raros decisores
tinham, até muito recentemente, a coragem de publicamente denunciar,
ela prenunciou, em 2013, o que virá a ser o novo direito europeu da sociedade de consumo do século XXI. Como resistência à imposição de
que se instaura o “direito a reparar” (Rankin 2020).

signam Baldwin e Clark (2003: 152), se faz a atractividade do conceito
modular. Que a modularidade é atraente pode ser observado nos cada
vez mais diversos discursos modulares que emergiram nas últimas déda Mente, Biologia Evolutiva, Ciência de Computadores, Processos
de Produção, Gestão Organizacional e Estudos da Cultura são alguns
exemplos da transdisciplinaridade resultante da introdução dos princítintos campos de actuação.
De modo geral, a modularidade serve para descrever “as relações
-

são padronizados, substituíveis e passíveis de ser adicionados uns aos
medida em que, em termos de funcionamento interno, são como que
uma “caixa-negra”. E, ao mesmo tempo, salvaguardam a integridade
do sistema por meio de uma interdependência que é garantida pelo
único requisito de padronização – a padronização das suas interfaces
2. Concretamente, o “ataque” cirúrgico e obscenamente evidente de obsolescência programada,
emitida a partir de uma actualização obrigatória de software.
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de conexão.
Ainda dentro da descrição geral, há uma observação de Schilling
que não é menos interessante. Assumindo a modularidade como um
“conceito geral de sistemas” – “um continuum que descreve o grau em
que os componentes do sistema podem ser separados e recombinados”
Primeiro, que em todos os sistemas pode ser observado algum grau
de modularidade, na medida em que quase todos eles têm pelo menos
alguns componentes que podem ser separados e recombinados (2003:
cios dos sistemas modulares (porque aumenta as possibilidades de noem direcção a um aumento de modularidade”, ressalva Schilling, “alguns parecem seguir um caminho de maior integração” (2003: 173).
Todavia, se, no nível mais abstracto, a modularidade refere simplesmente o grau com que os componentes de um sistema podem ser
tem vindo a ser empregada, observa-se que o conceito é usado de diferentes maneiras e aplicado a diferentes unidades de análise. Ou seja, no
campo descritivo e de compreensão, pode dizer-se que não há “modularidade” no singular, mas “modularidades” no plural.
partes da mente, como os processos visuais e linguísticos, é uma hidesejamos) não muda o que vemos (Mandelbaum, 2019: 1). Ilustratrês setas em série vertical, onde o que varia é apenas a orientação das
pontas (para dentro ou para fora). Apesar de se saber que as três linhas
horizontais das setas têm exactamente o mesmo comprimento, não se
consegue “ver” dessa maneira. Tal dissonância acontece por causa do
“encapsulamento de informação” naquelas faculdades mentais – a “essência da sua modularidade”, segundo Jerry Fodor, autor da obra pioneira The Modularity of Mind (1996) (cit. em Schilling, 2003b: 204)
– e que determina que toda (ou a maioria) da informação necessária
com informação de outras partes da mente.

-

caminhos independentes dos restantes. É, por isso, considerada como
uma propriedade importante na facilitação da evolução de diversidade
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gas ao longo de indivíduos e espécies”, um “componente (subunidade)
tes de nível inferior que são capazes de agir em conjunto para desempenhar uma função” (2003b: 205-7)
Idêntica capacidade de decomposição de um sistema em partes
que podem evoluir de forma independente, mantendo a possibilidade de funcionar como uma totalidade coesa é observada na área de
Sistemas de Informação e na Indústria dos Computadores. Para Balde produção está, aliás, no centro dos extraordinários avanços neste
sector. “É a modularidade”, sublinham, “mais do que a velocidade de
processamento e comunicação ou qualquer outra tecnologia” (Baldwin
e Clark, 2003: 149, trad.), a responsável pelo ritmo acelerado de mudecomposição de produtos e processos que são desenhados e produzidos de modo independente.
Enquanto redução da complexidade nos processos de produção,
o princípio modular tem, como também reconhecem Baldwin e Clark,
posição dos processos de produção industrial, resultantes, maioritariamente, da necessidade de produção em massa. Pense-se, por exemplo,
dem ser produzidos de modo independente em fábricas diferentes, sensucesso ou insucesso da modularidade nos sistemas de informação ou
nos processos de produção é uma característica que, à primeira vista,
pode não ser notada. De acordo com Baldwin e Clark, a facilidade e
enormemente acrescida no desenho e concepção de sistemas modulaum grande conhecimento sobre o funcionamento interno do produto ou
processo de produção (idem).
-
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pelho entre a constituição de um produto e a da organização que o
produz: um produto modular seria fabricado por uma organização moqual a forma organizacional mais pertinente para a concepção e produção de um sistema ou produto modular, parece haver um consenso:
“a coordenação de processos e de conhecimento organizacionais no
seio de um processo de concepção modular não se realiza ela mesma
graças à estrutura de interfaces padronizados” (Jacob, 2011: 86, trad.).
Ou seja, poderá haver modularização de alguns processos ou unidades
na organização, contudo, a coordenação da resposta organizacional não
depende apenas do princípio de interação basilar da modularidade (a
interação por meio de ligações padronizadas). Tal resposta terá de ter,
necessariamente, uma função que efectue a integração sistémica.
Um outro uso da modularidade pode ser visto na área de Estudos
da Cultura. Em Modular America (Blair 1988), a modularidade surge
como “um conceito para análise cultural” de instâncias que vão desde
a educação (currículo académico), à indústria (linha de montagem), à
arquitectura (arranha-céus), à música (jazz), à literatura (poesia de Walt
Whitman), ao desporto (futebol americano), à legislação (leis de posse
de terra), até à religião (separação estado-igreja). O argumento de Blair
é o de que, apesar das origens e usos do termo poderem não ter tido
origem nos Estados Unidos, é possível “traçar o papel das estruturas
modulares na emergência de um distintivo modo de vida americano”
(1988: 4, trad.), que contrasta e substitui as antigas estruturas sociais
europeias. Às estruturas totais, rígidas e hierárquicas do Velho Continente, opõe-se, alega Blair, um princípio de organização modular, que
se caracteriza por ser aberto, anti-hierárquico e assente na liberdade de
serem substituíveis e/ou recombináveis, são “sistemicamente equivalentes”.
Modularização de partes da mente, propriedade importante na
dução e de concepção de sistemas ou conceito de análise cultural. O
que têm em comum estes exemplos de modularidade? De acordo com
Schilling (2003b), embora haja diferenças nos usos e aplicações nos
A “decomponibilidade” é, por princípio, a propriedade que distingue os sistemas integrais dos modulares. De outro modo, não se poderia conceber que um sistema fosse composto por partes separáveis
entre si. Contudo, apesar de estar presente nos usos das várias disciplinas, ela manifesta-se, diz Schilling (2003b: 212), em termos de graus.
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decomponível se refere à efectiva separação das partes constituintes da
de refere-se, sobretudo, à possibilidade de se delinear (distinguir) um
Para além da capacidade de o sistema se decompor em partes,
Schilling elenca, ainda, outras propriedades cuja ocorrência é, nas
várias disciplinas, recorrentemente assinalada (2003b: 211-2): seja a
integração interna do que externa”, muitas vezes referida como “automos e que se implicam entre si.

-

1.2. Racionalidade do efémero
Como encontrar sentido para a variedade desconcertante de disdo uso do jargão “modular”? Uma razão plausível para a proliferação
da adopção de discursos modulares depois de meados dos anos 70 do
século XX é a necessidade de, na época, encontrar ferramentas que
permitissem conceptualizar e dominar a complexidade. Usada como
um termo que sinalizava, sobretudo, a introdução de uma inovação
conceptual em campos de estudo já estabelecidos, “a modularidade
nar” (Russell, 2012: 259, trad.).
como propõe John Blair, na distintiva “maneira americana” de tendência modular. Sobretudo, naquela que para ele constitui a instância mais
paradigmática dessa tendência, o currículo académico. Alterando a
concepção de “curso” (de “curso de estudo” para “unidade de progressão” rumo a um diploma), o modelo americano, assente em créditos
como a unidade padrão, cria um sistema cumulativo e facilitador de
da Europa de então, salienta Blair, “mudar de disciplinas normalmente
dulos circunscritos, equivalentes e permutáveis, dando liberdade aos
viduais.
-
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to uso intencional de um conceito que dá conta de uma nova forma de
em que o termo modular surge nas práticas discursivas. Isto é, não
como conceito de análise cultural, que descreve sistemas existentes
para os quais os que neles participaram não usaram o termo nem pensaram com a lente modular. E sim como o termo e quadro conceptual
usado na aplicação dos conceitos modulares a novas realidades.
modulares foi a indústria dos computadores. Para Baldwin e Clark, não
design modular, nos anos 60 e 70 do século XX, como essas regras transformaram,
cluster
dularidade contada por Baldwin e Clark faz sugerir, para além disso, é
o consequente uso generalizado dos computadores como ferramentas
de tratamento de informação ou como metáforas e fontes de inspiração
– foi o factor decisivo na posterior emergência e disseminação dos disinterdisciplinar da modularidade é, na sua essência, um efeito colateral
da informatização” (Russell, 2012: 276, trad.). Contudo, como observa
tionar esta indução.
dulo” pode ser remontado aos séculos XVI e XVII, dando conta de um
O desvio decisivo desta noção antiga, porém, acontece no século XX,
impacto na linguagem. Reportando-se ao uso do termo modular no livro de 1936 do industrial americano e reformador habitacional Albert
Farwell Bemis, The Evolving House, Vol. III, o Dicionário de Oxford
ve de fundamento para os usos subsequentes do termo, enquanto “um
componente de um sistema maior ou mais complexo” (cit. em Russell,
2012: 261). É esta nova denotação – como conceito de sistema complexo, padronização e substituição e que ultrapassa a noção de tamanho,
medida e proporção – que, de acordo com Russel, faz com que os usos
de conceitos modulares nas décadas de 1970 e 2000 sejam coerentes e
tenham sentido como um todo (2012: 262).
O que é relevante perceber é que o termo modular e a inovação
conceptual operada no século XX estão inerentemente ligados, não pri-
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meiramente à informatização (cujo papel na popularização do conceito
parece indiscutível), mas à arquitectura. É a arquitectura que instaura a
modularidade como uma nova forma de ver, conhecer e ordenar.
de 4 polegadas” foi a razão pela qual advogou, insistentemente, a necessidade de se operar uma mudança radical na indústria da construção
e habitação: a construção em fábrica e standardização de componentes
-ia, segundo Bemis, quer na redução de custos e desperdício, como no
depois, o termo modular é apropriado pela indústria de pré-fabricação
nho conceptual de edifícios em “sistema aberto”, por volta dos anos
rentável, de casas pré-fabricadas concebidas em “sistema fechado” e
prontas a entregar (Russel, 2012: 269).
protagonistas da arquitectura modular. Entre 1943 e 1945, em resposta
standardizada de todos os objectos envolvidos no processo de construção, o arquitecto franco-suíço desenvolve um sistema de proporções
vência entre a escala do sistema métrico e a escala do sistema imperial. O Modulor – amálgama entre as palavras francesas “module” e
“section d’or” para designar a síntese entre as proporções do corpo
humano, do quadrado duplo, da sequência de Fibonacci e do quadrado
ço funcional à medida do homem, cumprindo a visão do arquitecto da
casa como uma “máquina de habitar” (Silva, 2014: 133).
pométrica e inspiração na pureza da “verdade” matemática terá sido,
no início, motivo de arrufo e disputa sobre a originalidade do termo por
parte do arquitecto. Queixava-se, então, que “os proponentes da «coordenação modular» usavam o termo «modular» para mimetizar o seu”
(Russell, 2012: 271, trad.). A data da publicação do livro de Bemis,
Independente do grau de originalidade do termo ou da curiosidamodular na arquitectura. Inerentemente ligado à pré-fabricação na arquitectura e à racionalidade da casa como máquina na sua função de
instrumento ordenado e útil em resposta às necessidades elementares
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ta, um papel igualmente crítico na pré-fabricação e racionalização do
espaço interior. Inspirados pela nova concepção moderna de casa de
o conceito de casa com a eliminação do requisito da existência de paredes estruturais. Concebida a casa como um plano aberto e com os
espaços dentro dela a deixarem de ser delimitados por paredes, essa
mobiliário”, salienta Schneiderman, “de objecto e de preenchimento
para um de fabricador de espaço” (2011: 248, trad.).
Um outro exemplo da forma como a arquitectura procurou, sob
a lente modular, reinterpretar a vivência das pessoas na nova moldura
social da moderna vida urbana foi o projecto visionário do arquitecto
britânico Cedric Price, o “Palácio da Diversão” (Fun Palace) de 1964.
diversão” ou “universidade das ruas” foi, ao contrário de outras propostas coevas, totalmente pensado para ser construído. Desenhado por
Price para responder à visão da vanguardista encenadora de teatro Joan
mente interactiva, concebida para reinventar o tempo de lazer e des-guerra3
de diversões e, no entanto, podia ser todas estas coisas em simultâneo
ou em alturas diferentes” (Mathews, 2005: 75, trad.). De certo modo,
inspirado pela “máquina de habitar”, o Palácio da Diversão seria a expressão de uma arquitectura performativa e adaptável às várias necessidades.
sua estrutura modular. Tendo como essência a mudança permanente, a
qualquer pessoa pudesse montar e criar os seus ambientes de aprendizagem e lazer dentro do pavilhão, no espírito de uma arquitectura de
improvisação e de um novo modo de construir, ser e pensar. O “Palácio” seria a zona de probabilidade total, “um modo de abrir o público
3. Como Mathews sagazmente nota, o entusiasmo com que o Comité de Cibernética inglês
abraçou a ideia do Palácio de Diversão faria hoje perceber que ele seria “essencialmente um sistema de vasto controlo social”, tornado claro pelo diagrama produzido pelo comité, “que reduzia
as actividades do Palácio da Diversão a um fluxograma, no qual os seres humanos eram tratados
como dados [de informação]” (Mathews, 2005: 85). Não sendo o objecto do presente trabalho,
não deixa de ser interessante a hipótese de exploração futura sobre a curiosa afinidade que se
pode encontrar com um outro edifício, cujo projecto também não escapou do papel: o Panopticum de Bentham. O último assente no paradigma da Vigilância, o primeiro no do Lazer, os dois
com o potencial orwelliano de configurarem, aparentemente de modo antagónico, regimes de
controlo social.
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britânico a novas experiências e às possibilidades da aprendizagem ao
longo da vida e de descoberta”, numa antecipação da profética “sociedade do lazer” (Mathews, 2005: 77-8, trad.).
Ora, é justamente a imagem do “Palácio da Diversão” que Alvin
Future Shock, como um símbolo, não da “sociedade
do lazer”, mas da “sociedade descartável”. A rápida disseminação do
“modularismo” – como designa idiossincraticamente em 1970, com
meno surgido com a proliferação dos objectos descartáveis: “a redução
“descarta” a precedente.
O aspecto mais interessante, e novo, na concepção de modularinas tornam-se modulares, na medida em que são tão temporárias, tão
efémeras, quanto a relação do homem com objectos e lugares.
soais se multiplicam exponencialmente no intervalo até de um dia, não
é possível ter um envolvimento com a pessoa total, mas apenas com
estritamente pela actividade que fazem, pelo serviço que prestam, deixando de lado qualquer preocupação com os seus sonhos, esperanças,
frustrações. Um vendedor é apenas um vendedor na transacção que estabelecemos com ele e ele é, nessa função, completamente substituível
por outro de competência semelhante. “Em vez de nos enredarmos com
-

humanas, criou-se também “a pessoa descartável: o Homem Modular”
(1970: cap. 6).
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2. O Homem Modular de Gellner
2.1. A função da metáfora
dular. A questão sobre esse mobiliário é que ele vem em pequenas partes que são, por assim dizer, aglutinativas: pode comprar
necessidades, o seu rendimento ou o espaço que está disponível
para si aumentam, pode comprar outra parte, que esta irá encaixar-se com a primeira, e tudo continuará a ter uma coerência,
estética e técnica. Pode combinar e recombinar as partes à vontade. Isto faz com que o mobiliário modular seja muito diferente do tipo de mobiliário normal: com este, se quiser coerência,
fazer um compromisso quase irrevogável, ou pelo menos, um
compromisso que sairá bastante caro revogar. Se adicionar uma
nova parte de mobiliário não modular ao antigo, acabará por
resigna a essa trapalhada, ou se livra do que é antigo e começa
tudo de novo, o que é dispendioso. (...) O que a Sociedade Civil
genuína realmente precisa não é de mobília modular, mas sim
do homem modular. (Gellner, 1994: 97, trad.)

As questões sobre a modernidade, a sociedade industrial e a imagem do homem que emerge com a Grande Transição – a das sociedades agrárias para as sociedades industrializadas – são temas que atravessam toda a obra de Gellner, desde a publicação de Thought and
Change, em 1964, até ao seu último livro, Language and Solitude, pumodelo de homem na modernidade não é nova – e vários elementos
há em Conditions of Liberty que podem ser explícita e implicitamente
traçados desde 1964 – há, porém, um elemento novo em 1994. O que
antes era referido como “animal industrial” (Gellner 1964), “homem
industrial” (1983a), “homem moderno” (2003/1966; 1983; 1989) ou
“homem contemporâneo” (1989), é enunciado em Conditions of Liberty, e em dois textos posteriores, como “homem modular”.
O homem modular de Gellner é o sujeito da sociedade moderna
que é livre de associar-se sem que esse vínculo seja imposto pela sociedade, e livre de desassociar-se sem temer uma acusação de traição. “As
associações do homem modular”, escreve Gellner, “podem ser efectivas sem serem rígidas!” (1994: 100, trad.). É também modular porque,
-
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(Gellner, 1994.: 102).
Para descrever este novo tipo de homem, em contraste ao homem
tradicional das sociedades agrárias, Gellner escolhe uma metáfora da
indústria do mobiliário. Porquê, se no conteúdo descritivo do modelo
de homem da modernidade não há, como veremos no ponto seguinte,
racterizar determinadas características da condição dos indivíduos na
décadas antes de Gellner, dedica uma secção de Future Shock (1970)
precisamente ao “Homem Modular” 4, que mais não é do que a apliefémero da relação do homem com as coisas estende-se às relações
em termos funcionais, o envolvimento com os outros não é, nem tem
de ser, com a pessoa total. Substituível na função que desempenha, é
indiferente o “quem” face ao “quê” da interacção. O homem modular
sua personalidade com os quais nos conectamos.
Também não é inovação de Gellner usar a modularidade como o
conceito de análise e caracterização de estruturas sociais. Em Modular America (1988), a premissa central de John Blair é, precisamente, eleger a modularidade como o princípio organizador distintivo da
emergência do “modo de vida americano” por contraste às estruturas
hierárquicas, rígidas e tradicionais do Velho Continente. Ao decompor
estruturas em partes “funcionalmente equivalentes e implicitamente
reorganizáveis e permutáveis”, em campos tão diversos como a educação, a indústria, a arquitectura ou a música, a modularidade explica,
cessos de montagem ou a livre e ágil construção de percursos, produtos, estruturas ou composições.
Contudo, a questão, aqui, não é tanto determinar se Gellner conhe-

Thought and Change (Gellner, 1964) e que Blair foi leitor de Future
Shock
4. Capítulo 6, “People: The Modular Man
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associação de Gellner na sociedade moderna. De igual modo, não será
académico” de Blair e as consequências sociais da institucionalização
e homogeneização da “máquina educativa” de Gellner, nomeadamente
em termos de possibilidades de substituição e recombinação.
que queremos assinalar é outro. Quando Gellner escolhe dizer que o
que a sociedade precisa é do “homem modular”, esta escolha manifesta uma intenção: o “homem modular” é uma metáfora que coloca o
homem no jogo semântico do mobiliário. Mas porquê usar uma metáA metáfora como uma inovação semântica
Associar a palavra “modular” a “homem” é provocar uma tensão
entre dois termos que, habitualmente, não seriam relacionados. Se a
modularidade diz respeito ao mobiliário, predicar o homem de “moduacarretar. E, no entanto, esta não é uma associação baseada na semelhança. O homem, enquanto humano, não é, nem se assemelha a uma
peça de mobiliário.
extrair “uma verdadeira criação de sentido”. Isto é, com a tensão provocada, a metáfora constitui uma “inovação semântica que não tem
estatuto na linguagem já estabelecida e que apenas existe em virtude
da atribuição de um predicado inabitual ou inesperado” (Ricœur, 1987:
a partir do valor facial de cada uma das palavras, nem o predicado
inabitual ou inesperado serve de mero ornamento. A metáfora, como
inovação semântica, dá informação nova, diz “algo de novo acerca da
realidade”.
rica, há um outro aspecto que é determinante para que a metáfora seja,
de facto, uma instância de informação nova. O que é determinante é
cipal da metáfora. Esta é a tese central do ponto de vista interaccionista
da metáfora de Max Black, na medida em que “o tema principal é visto
através
projectado no campo do tema subsidiário” ( Black, 1962: 41, trad.).
Dois exemplos de Black são particularmente elucidativos sobre

104

Inês Palma

esta transformação: o exemplo do homem ser visto como um lobo e o
exemplo da descrição de uma batalha a partir do vocabulário do xadrez.
“Chamar o homem de lobo”, observa Black, “é invocar o sistema
lupino de lugares comuns relacionados (...) para construir um sistema
de implicações correspondente ao tema principal” (1962: 41, trad.).
podemos esperar que cace outros animais, que seja feroz, esfomeado,
que esteja envolvido em constante luta, que se alimente de carne, e
outras implicações que derivam do sistema lupino de lugares comuns.
Com isto, dá-se uma operação fundamental. É o padrão de implicações
dos usos literais da palavra “lobo” (tema subsidiário) que determina as
novas implicações da palavra “homem” (tema principal), enfatizando
os traços humanos que se encaixam na linguagem lupina e suprimindo
aqueles que não. Em suma, na metáfora lupina, o sistema de implicações, a ênfase e supressão de detalhes, “organizam uma nova visão do
homem”.
que serão estes termos que irão determinar o sistema de implicações
que controlam a descrição (Black, 1962: 41-42). Alguns aspectos serão negligenciados, outros serão salientados. Se descrevermos uma
batalha com o vocabulário do xadrez, podemos facilmente imaginar
não há terror, não há sangue, nem o xeque-mate equivale a uma morte
efectiva. Com esta moldura, descrever uma batalha é assumir que cada
movimento observado pertence unicamente ao tabuleiro de lances estratégicos.
Consequentemente, acrescenta Black, o sistema de implicações
tude do leitor perante a descrição do tema principal. Poderá agravar
sentimentos de medo e insegurança se pensarmos no homem como um
lobo, ou poderá excluir qualquer tipo de emoções, se pensarmos que
o xadrez.

mente precisa (...) [é] do homem modular”, Gellner está, precisamente,
a
a nossa visão acerca do homem, através do sistema de implicações da metáfora modular.
Assim, sob a lente do mobiliário modular, do homem também podemos esperar que se combine e reajuste numa grande variedade de
ad hoc,
limitada” (1994: 100, trad.). Podemos esperar que a ligação entre os
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indivíduos seja de fraca interdependência, pois é este tipo de ligações
[que] é prontamente ajustável e [que] responde a critérios racionais de
melhoria” (idem). Do mesmo modo, tornar-se-á natural pensar que
instituições requer a substituibilidade dos homens entre si: um homem
tem de ser capaz de preencher a vaga previamente ocupada por outro”
(Gellner, 1995:43, trad.).
E, portanto, a forma como encaramos este novo homem não é a
mesma do que se o víssemos feito de carne e osso, de emoções e sentimentos, de esperança ou angústia perante a questão do sentido da
vida. A modularidade é o espírito novo da liberdade de movimento, da
conveniência, multifuncionalidade, adaptação e facilidade dos tempos
modernos.
rica descobre a transformação do tema principal pelo tema secundário,
podemos resgatar a pergunta: porquê usar uma metáfora relacionada
com o mobiliário?
O mobiliário do mundo
A imagem do mobiliário modular traz consigo uma atractividade inerente: a simplicidade da representação de um conceito que não
necessita de explicação extensiva, quer porque já pertence ao senso
comum, quer porque é “intuitivo”, no sentido de ser praticamente autolidade de acesso, facilidade de compreensão, facilidade de uso.

-

que uma quase auto-evidência daquilo que se quer dizer acerca do homem. E isto é conseguido, sem que seja necessário dissecar todas as
características do homem que se querem salientar, bastando, para isso,
tomarmos o homem como uma peça de mobiliário – o homem é modular tal como o mobiliário é modular. É o tipo de modularidade, a do
mobiliário, que está em questão, não propriamente a de tomarmos o
homem como um objecto.
das estruturas sociais e familiares ao longo do tempo. Tal relação desempenha um papel relevante, por exemplo, no estudo do sistema de
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Le
système des objets (1968).
Partindo da imagem da casa de família, Baudrillard salienta que
cação das relações humanas. Se no ambiente tradicional do lar bura relação patriarcal de tradição e autoridade”, no lar moderno, “entre
cem nem simbolizam constrangimento moral, a relação é mais liberal”
(Baudrillard, 1968: 22, 24, trad.). Desta forma, o contraste de estilos
“integração”, “uni-funcionalidade, imobilidade, presença imponente e
etiqueta hierárquica” do mobiliário tradicional e a “mobilidade”, “multifuncionalidade”, “conveniência” e “grande liberdade de organização”
do mobiliário moderno – serve para representar o progresso da menor
para uma maior autonomia que os indivíduos têm na sociedade.
Semelhante contraste podemos encontrar em Gellner. O contraste
lidade de opções do mobiliário modular é tomado como um paralelo
do contraste entre “o mundo agrário tradicional” – que “mantém a sua
coesão, disciplina interna e solidariedade através de um pesado ritual
que sublinha os papéis sociais e obrigações” – e o “novo reino do homem modular” – que “requer que os homens sejam modulares, porque
social inerentemente instável” (Gellner, 1995: 33, 43, trad.).

sibilidade intuitiva da compreensão contida no conceito, por um lado,
e o do paralelo de contrastes, por outro – para responder à pergunta
do conceito de homem modular, como são as primeiras a sê-lo.
Uma outra consideração, porém, pode encorajar-nos a prosseguir
são do conceito. Isto implica considerarmos a referência a um outro
tipo de mobiliário, para além da que equacionámos até aqui, e que é a
referência ao “mobiliário do mundo”.
A expressão “mobiliário do mundo” é utilizada em vários lugafazendo conotar a ontologia, sugestivamente, com o sentido de uma
“descrição do mobiliário do mundo”, o que é o mesmo que concebê-la,
numa forma mais clássica, como a “teoria sobre as categorias últimas
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feita por Mario Bunge, quer no título do terceiro volume da sua obra
Treatise on Basic Philosophy (1977), quer no uso desta expressão, ao
longo de todo o volume, como um substituto consagrado da palavra
“ontologia”, para dar conta da ontologia como a construção da imagem
Com isto, a primeira conjectura que queremos estabelecer é a de
que a metáfora do mobiliário modular aplicada ao homem tem como
mobiliário aplicada à ontologia. A segunda, que reforça e expande o
alcance da primeira, é a de que a metáfora do mobiliário modular aplicada ao homem compreende também, ou, até mesmo, sobretudo, uma

de base a considerar: o primeiro, que o todo é composto por partes,
não é uma totalidade indivisível; o segundo, e apesar do primeiro, que
existem totalidades, isto é, as partes formam um todo integrado e unitário. Sem se admitir o primeiro pressuposto, não se podem equacionar
as propriedades atribuídas à modularidade, como a capacidade de separação, recombinação, substituição, adição ou eliminação de partes.
E, sem se admitir o segundo, não se pode equacionar a possibilidade
de existir uma entidade de estrutura coesa, no sentido de ter um grau
de modularidade dada por Blair quando diz que “uma entidade é concebida menos como um todo, do que como feita de partes componentes” (Blair, 1988: 1, trad.). Porém, salvaguarda Blair, o todo não é fragmentado. Concebido em termos de subsistemas ou componentes, “as
ser percebidas e analisadas ainda que permaneçam latentes” (1988: 3,
que são desenhados independemente mas continuam a funcionar como
um todo integrado” (2003: 150, trad.). Assim como estão presentes na
descrição já citada de Gellner sobre o mobiliário modular – um mobiliário que vem em partes aglutinativas, que podem ser aumentadas,
recombinadas e segregadas sem perder a coerência estética e técnica.
O problema destes pressupostos é que, articulados em conjunto,
contêm uma tensão – a conjugação de postulados de duas teorias que
tradicionalmente se opõem no discernimento das totalidades: o atomismo e o holismo.
Vejamos o primeiro pressuposto, o de o todo ser composto por
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partes. Tal pressuposto corresponde à tese principal do atomismo, que
nas suas partes de tal modo que o estudo das últimas deve bastar para
compreender o primeiro” (Bunge, 1977: 41, trad.). Ou seja, qualquer
propriedade que uma totalidade tenha, ela tem essa propriedade porque
alguma parte a tem ou porque é um resultante das propriedades das
entidade independente, mas agregados de partes.
Para o holismo isto não podia estar mais longe da verdade, ou não
fosse uma das suas teses centrais ser a de que “o todo é mais do que
existem, como elas devem ser tratadas como tal, isto é, como entidades
ca que não é possível apreendê-las a partir da investigação das partes
Esta necessidade de integração e da existência de uma estrutura é o que
observamos no segundo pressuposto da modularidade.
Se ambas as teorias contêm algo de verdadeiro – que os todos são
constituídos por partes, por um lado, e que há todos, por outro –, de
acordo com Bunge, nenhuma é adequada. Primeiro, porque, num todo,
for negligenciada, torna-se impossível dar conta de propriedades emergentes, sistémicas” (1977: 40, trad.). Segundo, porque não há relações
do sistema e observar as propriedades emergentes” (idem).
Como alternativa ao atomismo e ao holismo, Bunge propõe o sistemismo, “de acordo com o qual tudo ou é um sistema ou é um componente de um sistema e todos os sistemas têm propriedades (emergenÉ, pois, a consideração de um todo como um sistema que permite
compreender que aquele não é um agregado de componentes independentes, mas um todo integrado e unitário. Considerar um todo como
um sistema, é admitir também que o grau de integração depende das
ligações entre os componentes, e que é a partir delas que podemos
compreender a formação, coesão e eventual ruptura de uma totalidade.
Ora, que a modularidade é “um conceito geral de sistemas” já o
tínhamos visto com Schilling, que a sinaliza como “uma continuidade
que descreve o grau segundo o qual os componentes de um sistema
podem ser separados e recombinados, referindo-se tanto à estreiteza
do acoplamento entre componentes, como ao grau segundo o qual as
‘regras’ da arquitectura do sistema permitem (ou proíbem) misturar e
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combinar componentes” (Schilling, 2003: 172, trad.).

do da modularidade para compreendermos a função da metáfora do homem modular? E não será a descrição do mobiliário feita por Gellner
apenas uma ilustração da modularidade, que o exonera da necessidade
de uma descrição do conceito que quer aplicar aos indivíduos?
um dispositivo de conveniência. Uma completa compreensão do uso
da metáfora não se consegue alcançar sem se admitir a possibilidaprovocação que está contida na associação do homem ao mobiliário –
uma
individual. A evidência da plurivocidade semântica, para usarmos um
ner fez uso da expressão de “mobiliário do mundo” como metáfora da
ontologia, no sentido de ser “o inventário das coisas do mundo” (Gellse referem a um outro tipo de mobiliário.
homem que Gellner propõe com a moldura modular.
2.2. O novo homem
Apresentada pela primeira vez por Gellner em Conditions of Liberty (1994) e reelaborada em “The importance of being modular”
(Gellner 1995), a tese do homem modular pode ser enunciada, sucintamente, da seguinte maneira:
A modularidade dos indivíduos está intimamente relacionada com
mem modular é o indivíduo da sociedade moderna que tem liberdade
de pensamento e acção para se associar com outros. Essas associações
não são pré-determinadas hereditariamente ou ditadas por hierarquia
social rígida, nem representam um vínculo irrevogável e sujeito a uma
sentença de traição, caso os indivíduos queiram desvincular-se. Isto
A modularidade é também a capacidade de os indivíduos desempenharem uma ampla diversidade de tarefas. Esta diversidade resulta de uma
divisão do trabalho complexa, que se distingue, por sua vez, por uma
-
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de cada indivíduo. Isto implica quer uma alteração de expectativas dos
de uma máquina educativa capaz de reproduzir, em massa, indivíduos
com a capacidade de se adaptarem à permanente disrupção ocupacional.
sas teorias não serão aprofundadas aqui.
para a caracterização da nova condição humana na sociedade moderna,
segue compreender que, ainda que o conceito de homem modular surja
em fase tardia, ele incorpora e faz uso condensado de uma elaboração
sentados em Thought and Change (1964) e que prossegue até às suas
últimas obras.
O dilema da Modernidade
Como surgiu o mundo moderno? O que faz com que a vida modermento social clássico, as questões que preocupavam Durkheim, Marx
ou Weber eram as mesmas que confrontavam Gellner e com semelhantaram a transição do mundo tradicional para o mundo moderno como
um processo socialmente agonizante, que resulta no declínio dos valores e normas sociais, causando uma profunda ruptura da ordem social ao criar indivíduos isolados”5
trad.), a grande transformação está longe de ser interpretada por Gellner debaixo da noção de declínio.
emergiu de um sistema anti-produtivo, feudal ou barroco-absolutista
tanto dos valores europeus, como da organização social” (1994: 148,
trad.). Contudo, a interpretação que ele faz desta transformação, traça5. Seja a alienação induzida pelo capitalismo em Marx, seja a anomia resultante da ruptura das
normas sociais em Durkheim, seja o desencantamento provocado pela racionalização burocrática
em Weber
.
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da a partir do idiossincrático contraste entre Agraria e Industria, não
é a de que há um declínio. O que está em questão é “todo um novo
equilíbrio entre ser e conhecer” (Gellner, 1964: 72) .
Dito de outra maneira, não se pode compreender o alcance da
transformação dos valores e da organização social operada com a modernidade – que é, de facto, tendencialmente individualista – se não se
perceber que relação existe entre o modo de ser e o modo de conhecer
e, com igual importância, em que é que são diferentes.
Vejamos primeiro o que muda no modo de ser – uma mudança
que, em Gellner, se percebe a partir do contraste das diferenças estruturais e sociais entre as sociedades agrárias e as sociedades industriais.
trutura da sociedade é a transformação de uma estrutura social que
é estável, claramente demarcada e rígida para uma estrutura onde as
fronteiras sociais se dissipam e são substituídas por “uma totalidade
Agraria, diz Gellner, “muito pouco é deixado à escolha ou ao
–, como esses papéis “determinam e circunscrevem as suas actividades e relações com os outros” (1964: 154). Estas fronteiras eram forcomiam, vestiam-se, etc., de maneira diferente, de acordo com a sua
localização precisa numa estrutura social complexa e intricada” (1995:
43, trad.).
Industria6, tudo isto sofre uma inversão. A partir do momento
em que a mobilidade social se torna num requisito sistémico de uma
estrutura social que é inerentemente instável – e é inerentemente instáIndustria é marcaestrutura ocupacional em mudança perpétua” (Gellner, 1989: 18, trad.)
–, é necessária a eliminação de quaisquer diferenças sociais profundas,
internalizadas ou transmitidas.
Por um lado, perante uma estrutura ocupacional em mudança perpétua, cada indivíduo passa a escolher a sua actividade produtiva de
forma independente, de acordo com os seus objectivos e da avaliação
6. Note-se que a noção de sociedade industrial – que por economia de palavras é referida pelo
termo latinizado de Industria – é usada por Gellner numa acepção geral do termo, indo além das
imagens desumanizantes de Lancashire e dos “tenebrosos moinhos satânicos” dos primórdios da
Revolução Industrial britânica, para abranger o que é normalmente referido como “sociedade
pós-industrial”. É menos sobre a sociedade industrial no “sentido Marx/Dickens” e mais sobre
uma “sociedade industrial plenamente desenvolvida” (Gellner, 1989: 17).
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da – onde as relações entre indivíduos são na sua maioria encontros
esporádicos, “efémeros, não repetitivos e opcionais” – as suas relações
deixam de ser circunscritas pela posição que ocupa na estrutura social.
Removidas as circunscrições sociais rígidas, hierarquizadas e pré-determinadas, dá-se uma metamorfose essencial no modo de ser do
indivíduo: de acordo com Gellner, “a sua essência já não é a sua posição social – até porque já não tem nenhuma que seja estável – mas a
Ora, do ponto de vista da libertação face a uma estrutura que o
condiciona e a uma cultura que o limita, o indivíduo não ser nem préEsta libertação do indivíduo pressupõe, pelo menos aparentemente, um
irresolúvel nexo causal entre liberdade individual e fragmentação social. Isto é, o novo modo de ser, individualista, é, para o indivíduo, um
progresso em termos de liberdade. Contudo, esta grande conquista da
modernidade traz consigo uma ameaça à coesão social, gerando aquilo que muitos caracterizam como sendo uma sociedade de indivíduos
Com efeito, este parece ser um dos grandes dilemas da modernidade. O surgimento do individualismo na idade moderna confronta o pensamento social como uma decisão impossível: como escolher
entre liberdade individual – o centro de direitos e garantias de cada
indivíduo, mas que conduz ao egoísmo e apatia social – e coesão da
sociedade – uma ordem social ideal, cooperante e harmoniosa, mas que
necessariamente coloca o indivíduo em posição subalterna em relação
ao colectivo?
emerge do par de contrários – liberdade individual ou coesão social?
– e no problema de, aparentemente, não podermos escolher entre um
conseguir conciliar os dois, porque se excluem mutuamente.
responder a esta pergunta, do ponto de vista do indivíduo, se encontra
necessário esclarecer o problema que lhe está na base. E na base, para
polarização dos contrários acontece em primeiro lugar e é nele que se
encontra a chave de compreensão do que está em causa na “ecologia
da existência e da cognição”, no “novo equilíbrio entre ser e conhecer”
que é necessariamente radicalmente diferente do passado.
O argumento de Gellner – exposto assertivamente no seu último
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livro, Language and Solitude (1998) – é o de que há duas teorias do
conhecimento que se confrontam entre si antagonicamente e que “esta
polarização, e a tensão entre os dois polos, é um dos temas mais profundos e pervasivos do pensamento moderno” (1998: 181, trad.). De
tal modo que, embora a manifestação mais importante tenha lugar na
esfera do conhecimento, ela instancia dois polos de ver, duas visões,
sões distorcidas da nossa realidade, mas ambas são, ao mesmo tempo,
reais problemas intelectuais que a sociedade moderna enfrenta” (1988:
190).
conhecimento. O outro, em marcado contraste, a concepção orgânica,
holística ou comunalista-romântica.
A primeira, seguindo Gellner, dá-nos conta de um sujeito do conhecimento que é do tipo Robinson Crusoé: “descobrimos a verdade
sujeito alcançar a verdade e escapar à “pior tentação” de quem segue
cegamente, de quem erra (tanto de erro como de errância) em grupo:
o conformismo. A verdade, por sua vez, é transcendente e universal e
qualquer tentativa de submetê-la ao controlo social ou político é tido
como uma abominação.
Assim considerada, esta é uma visão individualista do conhecição da sua independência. Simultaneamente, é uma visão atomística,
na qual a parte é soberana em relação ao todo, cuja existência não é
mais do que a soma das características das partes que o compõem. Isto
implica admitir que “tudo o que é separável deve ser separado, se não
na realidade, pelo menos no pensamento” (Gellner, 1998: 4, trad.). Ou
seja, não há ligações insolúveis e todas as associações são “contigentes
(idem
mais fundamentais e a liberdade de experimentação é a sua fonte de
legitimação.
conhecimento, e praticamente tudo o resto, é um jogo de equipa, de tal
os sistemas de ideias que criam o mundo e nenhum homem pode agir
com autodeterminação. O homem age “sustentado em e em interac-
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comunidade em andamento” (1998.: 6, trad.). Portanto, o sujeito do
uso do seu julgamento crítico. Tida deste ponto de vista, esta é uma
visão comunalista, onde a comunidade é o centro de legitimação da
cognição, que é assente em dogmas imunes ao pensamento livre e crítico. É simultaneamente uma concepção holística do conhecimento,
na medida em que “aprecia a ligação de todas as suas partes” – porque
pressupõe que o todo é mais do que a soma das partes – e “não procura
quebrar essa unidade” (1998: 7).
Sendo a esfera do conhecimento aquela que é mais importante, de
acordo com Gellner, cada uma destas visões opostas desdobra (e manelas, a base de legitimação parte da concepção que fazem do indivíduo.
Ou o homem é concebido como um ser pré-social e pré-cultural
“fundamentalmente um individualista, que entra nas comunidades apenas com um espírito contratual, esperando que elas forneçam serviços,
mas não permitindo que elas o dominem, nem conceptual nem politicamente” ( Gellner, 1998: 181-182, trad.). Ou, pelo contrário, ele é “na
sua essência um animal social que encontra realização apenas através
da comunidade, através da participação numa cultura distintiva” (1998:
181, trad.). Ou o homem é concebido como um defensor do racionaGemeinschaft [Comunidade] contra a Gesellschaft [Sociedade]” (1998: 18, trad.).
O problema destas duas grandes opções, de acordo com Gellner,
é que ambas são uma representação distorcida da nossa situação real
o seu mundo cognitivamente, economicamente, e assim por diante”
(1998: 182, trad.); nem tem correspondência real “um certo tipo de
idealismo nocivo, a visão de que a cultura, i.e. o conjunto de ideias
partilhadas por uma cultura, é a principal ou única agência [agency] de
ordem e controlo sociais” (1998: 186, trad.).
O que também é certo é que as duas não deixam de ter pontos de
importância fundamentais. O individualismo, apesar de não ser plausível como modelo e concepção da humanidade, é soberano no plano do
conhecimento. Ele constitui, nas sugestivas palavras de Gellner, uma
-
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reforçada pela superioridade da forma de produção do mercado.
Por seu turno, se a heteronomia do sujeito e o conformismo social
não podem ser racionalmente desejáveis, a tese social contida na visão
holista é reconhecida por Gellner como sendo completamente verdadeira: “a sociedade não é um mero conjunto de indivíduos que se criam
a si mesmos” (1998: 186), ou que mantêm relações meramente conPelo contrário, os indivíduos são situados em práticas sociais existentes que comportam “ideias, conceitos e valores partilhados que não são
criados por indivíduos” (idem), mas por uma determinada cultura. E é
esta cultura partilhada e o sentimento de pertença a uma comunidade
preensão da realidade, porque as dimensões cognitiva e produtiva –
“o melhor e mais respeitado tipo de entendimento do nosso ambiente
natural” (1998: 191) – estão, plena ou parcialmente, desligadas dos
nossos valores, do nosso estilo de vida e do nosso ambiente social. Por
outro, e em consequência desta clivagem, uma desarticulação essencial contida na “ecologia da existência e da cognição”, que é, segundo
Gellner, um problema com o qual temos de viver. Haja ou não uma solução teorética convincente, o que na prática acaba por acontecer é que
“qualquer sociedade, qualquer indivíduo até, faz uso implicitamente
de algum tipo de compromisso nesta questão”, saiba ou não articulá-lo
explicitamente (idem). Um compromisso que, segundo Gellner, pressupõe admitir-se que nenhum dos polos pode ser absolutizado, se se
quiser compreender “a nossa condição e o nosso mundo”, indelevelmente marcados pela transição de um tipo de sociedade para um outro
fundamentalmente diferente.
Ora, neste ponto da indagação, é importante descobrir algumas
dular de Gellner, antes de se adentrar nele.
contribuição principal para o pensamento social foi a distinção, depois tornada clássica, entre dois modelos fundamentais de organização
social que se contrastam entre si: a Gemeinschaft (comunidade) e a
Gesellschaft (sociedade). A Gemeinschaft é a “comunidade de língua,
costume e crença”, à qual pertencem “todos os tipos de coexistência
18, trad.). Por seu turno, e em vincado contraste, a Gesellschaft “sig-
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idem).
de análise social, como o recurso à criação de uma dicotomia conceptodas as esferas da existência.
Wesenwille, “vontade
essencial”, e a Kürwille, “vontade arbitrária”. A Wesenwille é o tipo
de vontade que subjaz às relações sociais presentes na Gemeinschaft,
baseadas num sentido de pertença afectiva (Bond, 2013: 25); a Kürwille, é o tipo de vontade que subjaz às relações sociais da Gesellschaft,
assentes na busca de um objectivo exterior à relação (idem).
Ora, colocar como ponto de partida da análise de formas sociais
uma teoria da cognição ou uma teoria da motivação não é uma diferenuma inclinação do indivíduo para agir em prol dos outros membros da
comunidade – e a “vontade arbitrária” é a negação da liberdade – porque, apesar de implicar liberdade de escolha, denota uma inclinação
egotista com vista à
e
de meios, estando mais
156-58)7. Isto pressupõe que o agente moral que age de acordo com
a forma racional da vontade arbitrária não tem base essencial para o
exercício da deliberação moral, posição que não podia ser mais contrária à de Gellner.
ponto de partida da dicotomia para o plano da cognição, livrando-se do
“embaraço” da vontade. À primazia que ele dá à epistemologia sobre a
de Karl Popper, se não na matéria concreta, pelo menos no espírito da
abordagem. E, neste contexto, o aspecto mais relevante na inspiração
do conhecimento para fazer derivar, depois, uma concepção epistemona tentativa de fazer aplicar os métodos críticos e racionais da ciência
aos problemas sociais, tendo como pano de fundo a crítica ao holismo
7. Sobre a influência de Kant e a respectiva crítica de Tönnies enquadrada na sua teoria da
volição, nomeadamente o paralelo e inversão que Tönnies faz da concepção kantiana de “freie
Willkür” (arbitrariedade livre) para chegar à sua acepção de “Kürwille”, veja-se a secção Will, “arbitrariness” and the autonomous individual in the moral philosophies of Kant and Tönnies, em Bond
(2013: 154-60).
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geliana e marxista (Popper, 2013) 8.
Em Gellner, o que é decisivo no lugar primordial que dá à esfera
do conhecimento é a possibilidade de fazer a defesa do individualismo,
deslocando-o do tabuleiro da vontade, para reivindicá-lo como uma
“ética da cognição”. Assim concebido, a implicação mais imediata é
a de fazer parecer indefensável o modelo cognitivo que se lhe opõe
– nesta equação de Gellner, o holismo não é racional nem é ético. O
holismo, como “um jogo de equipa” regido pelo dogma e pela tradição,
conduz, inevitavelmente, ao conformismo, ao pensamento acrítico, à
inexistência das condições de possibilidade de uma subjectividade
livre. Uma outra implicação é que, por mais que o compromisso de
Gellner admita que a base da coesão social tem necessariamente de depender de algum tipo de aceitação de, pelo menos, parte da concepção
holista, a visão do homem e da sociedade modular denotará, inevitavelmente, um pendor tendencialmente individualista.
O ethos modular: móvel porque é livre e igualitário porque é móvel
Conhecidos os termos de referência – o confronto de duas visões
existência e a consolação possível de um compromisso – cabe agora
compreender o que está implicado, para Gellner, no novo ethos modular trazido com a modernidade.
ethos que emergem com a
sociedade industrial são marcadamente individualistas. Por que é que o
homem moderno se tornou num individualista é, sublinha Gellner, asca weberiana, porque o homem se tornou primeiro num individualista,
em virtude da sua religião protestante (na qual cada indivíduo passa a
(1998: 26, trad.). Poderá ter sido pelas suas circunstâncias de vida. Seja
como for, os ethos e racional individualistas emergem com a sociedade
8. Com a aplicação do método científico ao exame dos problemas da sociedade, Popper pretende
analisar os princípios de transformação social necessários para construir e accionar as condições
de possibilidade da liberdade na “sociedade aberta”. A esses princípios, atribuiu o termo de “piecemeal social engineering” (engenharia social parcelar ou fragmentária), que são, no fundo, os
princípios de uma acção política pragmática que visam transformar as estruturas e comportamentos sociais, mediante pequenos passos de correcção e ajuste, à semelhança do método científico
nas ciências naturais (cf. Popper, 2013: 147-157). Não sendo um modelo que tenha sido adoptado
por Gellner, não será arriscado conjecturar que o termo (e uma certa noção geral do que ele implica teoreticamente) possa ter tido alguma influência na sua imaginação, quando pela primeira
vez equacionou o conceito de homem modular em Conditions of Liberty, em 1994.
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moderna, que é feita de, “por assim dizer, homens ‘modulares’, ao
contrário dos homens tradicionais que vinham como parte de pacotes
de acordos comunais” (idem), com tudo o que isso implica.
a de que o homem modular é individualista, mas é também holista.
Individualista porque é essencialmente livre, holista porque é membro
de uma comunidade que partilha ideias, valores e uma base mínima de
cooperação social. Como?
siderar uma das ideias mais centrais – constituinte, até – da sua concep-

Mas tem, sobretudo, uma centralidade que atravessa o pensamento de
racterizar a condição humana na modernidade.
agrário e a sociedade moderna a diferença imediatamente mais visível,
passo que “o mundo agrário é orientado para a estabilidade e a hierarquia”, a sociedade moderna, impactada pela industrialização, “está
um imperativo da necessidade de inovação contínua de “uma sociedade cujo sistema político inteiro, e aliás toda a sua cosmologia e ordem
esperança de um aumento perpétuo de satisfações, [e] cuja legitimidade depende da sua capacidade de sustentar e satisfazer essa expectativa” (Gellner, 1983: 32, trad.) 9.
O que Gellner observa é que “se o crescimento cognitivo pressupõe que nenhum elemento é indissoluvelmente ligado a priori, e que
tudo é passível de ser repensado”, o mesmo se passa com o crescimeninstabilidade ocupacional se transforme “na única característica permanente de uma ordem social”, tornando obsoleta e incompatível a
velha estabilidade da estrutura de papéis sociais num contexto onde
“os papéis passam a ser opcionais e instrumentais” (idem). Este é, diz
9. A ideia do crescimento perpétuo ser a base de legitimação da sociedade moderna pós-industrial é encontrada em vários textos de Gellner. A título de exemplo vejam-se: 2003/1973: 144;
1991/1979: 280-81; e 1987: 93.
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Gellner, “um dos truísmos da sociologia da sociedade industrial”, o de
“incompatível com a segurança dada pelo paternalismo” (1994: 19798).
lidade da sociedade industrial e a estabilidade do mundo agrário não é
quanto oposto de hierarquia, a mobilidade traduz, em primeiro lugar,
duais diminui substancialmente – dando lugar à autonomia subjectiva
sobre preferências e competências pessoais –, a mobilidade incorpora
o ideal moderno da liberdade individual.
Sob esta perspectiva, a mobilidade de Gellner aproxima-se da noção de liberdade enquanto “abertura” no sentido de Popper, que é “a
preservação de possibilidades abertas, tanto para os indivíduos como
Gellner prefere, em lugar da formulação clássica sobre a não interferência com a liberdade dos outros (1964: 111), e que reforça a ideia
da mobilidade enquanto liberdade de associação, liberdade de expressão e da escolha livre de cada indivíduo em relação à sua actividade
produtiva. Ou seja, sem eliminar o papel que o colectivo social tem
na formação da identidade dos indivíduos, a abertura que possibilita a
mobilidade permite que, “na sociedade em geral”, como diz Gellner,
do com o seu papel e pode, se quiser, despojar-se dos seus papéis, (...)
como se de um sobretudo se tratasse” (1964: 155).
mover-se sem a restrição de barreiras sociais impostas por estatuto ou
hierarquia social rígida. Ela é uma condição de possibilidade da liberdade individual e é, simultaneamente, um requisito da sociedade indusnão se compadece com estruturas sociais marcadamente rígidas, uma
97).

Isto não quer dizer que qualquer traço de hierarquia e autoridade
balho, e no seio das organizações, o mais provável é que aqueles estejam submetidos a algum tipo de relação de autoridade. Contudo, o que
Gellner sublinha, neste contexto, são dois aspectos que diferenciam de
modo fundamental a sociedade industrial avançada por comparação à
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estrutura social estamental das sociedades agrárias.
livres, pelo menos relativamente, para escolher mudar de organizações
(Gellner, 1964: 155), sendo certo, também, que a margem de liberdade
pode ser questionável se verdadeiramente não existirem opções válidas
como alternativas concretas.
O segundo aspecto que Gellner sagazmente observa é a clara e
distinta separação entre “vida de trabalho, de um lado, e vida (ou vidas)
de casa e comunidade, do outro” (1987: 97, trad.). Isto implica uma
separação física, dado que uma “existência normal, ou Existenz10”, envolve, de facto, a deslocação efectiva de casa para o trabalho. Mas não
tiva: é “uma mudança de um conjunto de pessoas para outro, de uma
autoridade e hierarquia para outra, de um idioma e clima moral para
outro” (1987: 98, trad.). Ou seja, implica uma mudança de vivência,
uma transição entre dois mundos completamente diferentes.
propriamente o que difere quanto às condições de trabalho ou quanto
às competências particulares dos indivíduos na sociedade industrial. O
que é decisivo nesta mudança, neste movimento tão físico quanto psiestão restritas ao horário de trabalho e não são transferidas, de modo
vendo essa transferência para os (cada vez maiores) períodos de lazer,
pletamente internalizada, se é que o chega a ser de facto (1987: 98).
Em suma, o argumento de Gellner é que a liberdade individual é a
condição de possibilidade da mobilidade ocupacional numa sociedade
porque são livres. Sendo uma pré-condição, ela é, simultaneamente,
contínua assim o exige: não pode haver mobilidade ocupacional se não
houver mobilidade social, se não forem eliminadas estruturas sociais
trabalho possam estar submetidos a algum tipo de relação de autori10. No original: “A normal existence, or Existenz, notoriously involves travel from home to place
of work.
(1987: 98). Ainda que desenvolvimentos ulteriores saiam do âmbito deste trabalho, não pode deixar de ser notada, nesta passagem,
o que se entende ser uma pequena provocação implícita de Gellner em relação a Heidegger,
quando faz equivaler “Existenz” (em Heidegger, a essência do Dasein, a desocultar, precisamente,
em solipsismo existencial, fora do mundo dos Outros e do mundo do trabalho) a uma “existência
normal”.
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dade (o que representa, sem dúvida, uma restrição de liberdade), esse
grilhão não é estendido ao tempo privado, ao tempo de casa e de lazer.
igualmente livres.
Mas há um outro aspecto das sociedades industriais avançadas,
estreitamente ligada com a mobilidade, tão importante e tão ausente
-

dência para o igualitarismo.
Com isto não quer ele dizer que as sociedades industriais sejam
absolutamente igualitárias; pelo contrário, diz, elas são bastante desiguais se se considerar a grande variedade de posições sociais que existe na sociedade e se se tiver em conta que muitas delas são, de resto,
claramente mais vantajosas do que outras. A grande (e cabal) diferença
nestas desigualdades, por comparação com as sociedades agrárias, é
postos forma um certo continuum”, como, simultaneamente, “há uma
crença generalizada, talvez exagerada, mas não totalmente desprovida
de verdade, de que é possível subir e descer [na “escada” social] e que
barreiras rígidas no sistema são ilegítimas” (1983: 67, trad.).
E por que é que isto acontece na sociedade moderna em que vivemos? Como chegámos a uma sociedade que é marcada pela convergência de estilos de vida, por uma acentuada diminuição da distância social
entre estratos, por espectativas e aspirações igualitárias generalizadas
com base na crença no mérito e igualdade de oportunidades? Para Gellner, isto é explicado não porque a sociedade se tenha convertido a um
ideal, mas porque “o igualitarismo nasce da mobilidade inerente à esvre escolha de meios e a sua substituição frequente” (1989: 263, trad.).
Dito de outro modo, a tendência para o igualitarismo da sociedade não
se explica com “uma teoria de conversão colectiva”. Ela está enraizada
nas características da organização social moderna e é uma das consequências sociais do imperativo da mobilidade ocupacional, numa visão
de sociedade que assenta no constante crescimento e progresso.
em vários lugares sob a forma de uma máxima: “a sociedade moderna
67, trad.; o mesmo em 1987: 93; e em 1989: 212).
Cabe, então, perguntar em que é que a mobilidade contribui para o
igualitarismo que Gellner enfatiza. Em parte, isso já foi referido, com
um impacto que abrange quer a liberdade individual, quer a tendência
para o igualitarismo. A transformação de uma estrutura social rígida
-
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das é um dos aspectos. A mobilidade ocupacional ser um imperativo da
necessidade de constante inovação (e, por sua vez, ser o factor decisivo
Com efeito, de acordo com Gellner, uma das implicações mais
buição dos trabalhos, não são ocasionais, mas permanentes e constantes” (1987: 93, trad.). Sendo a instabilidade ocupacional uma caracteocupacional tem, por seu lado, implicações sociais concretas muito
distintas de uma ordem social que é estruturalmente estável. Ela requer
dos indivíduos uma “prontidão geral” para mudar de empregos, que
isso seja exequível e que constitua a espectativa razoavelmente normal,
individual.
Ora, que pressupostos estão implícitos, segundo Gellner, nesta
“prontidão geral” requerida aos indivíduos? Primeiro, para que seja
possível a realocação em novas tarefas, as pessoas têm de ser requa-

serão as mesmas de manhã, já não é viável um modelo de aquisição de
ofício durante vários anos com um Mestre. O que é necessário é que
tenham “uma formação de base genérica, que lhes dá (idealmente) libalho mudam radicalmente: “o trabalho”, diz Gellner, “deixa de ser
físico e torna-se predominantemente semântico”, isto é, “consiste, não
na manipulação de coisas, mas na manipulação de sentidos” (1994:
105, trad.; cf. também 1983: 33; 1995: 43; e 1998: 27). Ou seja, de
em que estão a trabalhar, o trabalho dos indivíduos consiste em trocar
mensagens entre si, ou, no limite, em manipular os controlos de máquinas. Quer a troca de mensagens com pessoas (que, muitas vezes,
envolvem competências de compreensão que dependem de um elevado
nível de literacia e de um idioma comum inteligível por todos. Ora, sem
uma formação de base que incida, precisamente, na aquisição destas
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competências genéricas não seria possível nem os indivíduos poderem
transitar fácil e prontamente entre postos de trabalho, nem executarem
tarefas que são agora radicalmente diferentes.
Isto conduz-nos ao segundo pressuposto que Gellner observa na
prontidão geral que a mobilidade ocupacional requere aos indivíduos
neste tipo de sociedade. Para que se consiga reproduzir indivíduos com
um nível de formação e competência técnica tão elevados – que é, de
resto, um requisito sine qua non dos esforços produtivos modernos – é
necessário que o processo de educação transite do núcleo familiar para
uma instituição educativa especializada. Porquê? Por um lado, nem
tal nível de competência técnica seria possível esperar ser alcançado
no seio de cada unidade familiar, nem este modelo (característico das
picamente engendra. Por outro, e com importância e impacto maiores,
porque vivemos num mundo onde “o único tipo de conhecimento que
podemos respeitar é o que é autenticado por centros de aprendizagem
mes honestos e administrados com imparcialidade” (1983: 29, trad.).
Sendo um método centralizado de reprodução assente numa poderosa máquina educativa, a formação genérica dos indivíduos – que
não é mais do que a preparação inicial para os “devolver” novamente à

objectivo principal (até porque não pode garantir outro) é criar indidesperdício de tempo.
A questão é outra. O papel mais fundamental da moderna, centralizada e institucionalizada máquina educativa, enquanto parte integrante do processo da divisão do trabalho na sociedade industrial avançada,
família possa alguma vez ter. O que é absolutamente decisivo é que
este tipo de formação genérica, fornecida por este tipo de instituição,
de um determinado papel social. Ela é, diz Gellner, “uma condição
universal de cidadania”, na medida em que “proporciona uma espécie de mínimo universal, que é a pré-condição necessária para quase
(2003/1973: 146, trad.). Ou seja, se nas sociedades agrárias quem tinha
acesso à literacia e competências de compreensão similares fazia parte
de uma elite privilegiada, agora, na sociedade industrial avançada, es-

Inês Palma

124

sas competências satisfazem apenas as condições mínimas de cidadania, de efectiva participação moral numa comunidade moderna.
Portanto, esta educação genérica e institucionalizada uniformiza e
une os indivíduos na sociedade. Se se recuperar uma das teses centrais
de Gellner em relação à condição modular – a de que o homem modular
é individualista e, simultaneamente holista – consegue-se, dento deste
homem é individualista porquanto tem liberdade de mover-se numa
entanto, simultaneamente igualitário, na medida em que tem acesso
(porque o processo produtivo assim o exige) a uma igualdade de oportunidades garantida por uma formação homogénea genérica assente na
literacia universal e num idioma comum.
Apesar de individualista, o homem modular não é, contudo, atomista. Ele é (também) holista, precisamente, porque faz parte de uma
comunidade que o molda, que o faz ser quem é. A diferença, na sociedade moderna, é que “a sua identidade mais profunda não é determinada nem pelo seu saldo bancário, nem pelos seus parentes, nem pelo seu
status” (Gellner, 1994: 107, trad.). É, antes, formada por um processo
de exo-socialização. Uma identidade que é formada por uma máquina
va participação na sociedade: uma cultura de base genérica que é, “de
acesso a tudo resto” (idem).
O preço a pagar
perpétuo é uma sociedade de progresso, seja pelas condições de vida
materiais, seja pelas liberdades individuais, seja ainda por uma certa
convergência para o igualitarismo. Uma sociedade cuja base de legitiriamente, de cumprir as espectativas que alimenta: a espectativa geral
que os indivíduos têm de viver bem e que o nível de vida aumente
continuamente. São, por isso, “a ganância e a espectativa de melhoria material, não o medo e orgulho no status”, sublinha Gellner, que
“vinculam os homens à ordem social e os obrigam a respeitar as suas
exigências” (1998: 27, trad.).
Contudo, apesar deste optimismo de Gellner, sem pejo reconhece
que há um preço a pagar pela constante melhoria do desempenho ecosua vez, causa a tão inevitável como necessária instabilidade ocupa-
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cional. Ora, se esta mudança permanente, tanto do sistema de papéis
bilidade ocupacional – com as consequências positivas que isso traz
estrutura social – ela é a causa, também, de instabilidade e insegurança
vel todos estão expostos [ao risco] e todos se sentem inseguros” (1994:
203, trad.).
Esta é a condição reservada aos indivíduos numa estrutura social
onde raramente os papéis sociais são herdados de geração em geração
e onde muito menos podem os indivíduos esperar acomodar-se nos
mesmos nichos a vida inteira.
de e incerteza. Para poderem ser “rapidamente encaixados em novas
ser standardizados” (Gellner, 1998: 27). Eles são equalizados, como
já abordado, por uma máquina educativa que os uniformiza e prepara
dência igualitarista da sociedade industrial avançada.
Esta padronização, todavia, tem um alcance mais profundo do que
do, que eles são descartáveis, porque, precisamente, a tendência é a de
E são descartáveis porque, numa sociedade que se rege pelo cálculo

.
Ora, a inquietação de Gellner vai até, de certo modo, em sentido
contrário. Apesar de, no mundo moderno, os indivíduos poderem ser
livres de escolher a sua actividade produtiva e livres de escolher mudar
de organizações, e apesar de viverem num contexto onde a desigualdade perdeu, como diz Gellner, uma das suas mais importantes sanções
– a de, presumivelmente, serem menos vulneráveis ou menos suscep11

11. A ideia da instrumentalidade numa sociedade regida pelo cálculo racional é, de resto, uma
das ideias centrais da tese weberiana do desencantamento na sociedade moderna e que Gellner
brilhantemente resume. Escapa-lhe, no entanto, o efeito que isso tem na vida dos indivíduos. Pelo
contrário, escolhe centrar-se sobre se o efeito da disciplina (outra das ideias da tese de Weber) é
de facto uma realidade efectiva na sociedade e sobre os indivíduos, contrapondo uma nova versão
da “jaula de ferro” weberiana como a “jaula de borracha”. Cf. Gellner (1987: 153).
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tíveis a quererem assumir posições servis na sociedade –, facto é que,
na grande maioria dos casos, os indivíduos preferem a estabilidade à
independência. “O ideal dominante”, constata, “parece ser o emprego
que é seguro (remuneração ou salário que chega independentemente
dos caprichos do tempo), mas onde o trabalho é claramente circunscrito no tempo e as relações de autoridade do horário de trabalho não
se estendem, de maneira nenhuma, ao tempo de casa e tempo privado”
(1987: 101, trad.).
De facto, a separação entre trabalho e vida é decisiva na aceitação
deste compromisso de estabilidade. Ela é, como referido anteriormente, o que permite não haver internalização de estruturas de autoridade
trolo privado sobre o seu cada vez maior período de lazer. Contudo,
também ela tem um preço a pagar.
Se a distintiva e clara separação de dois mundos traz a vantagem
de um certo tipo de libertação no tempo privado da vida, ela traz também, confessa Gellner, “o preço do isolamento entre uma actividade e
outra, uma espécie de fragmentação que faz com que cada actividade
não seja sustentada pelas outras” (1994: 104, trad.), porque se orienta
nação›› ou ‹‹desencantamento››”, acrescenta, “é um preço que alguns
consideram alto demais” (idem). Tendo em conta que é precisamente a
que constituem a essência da modularidade dos indivíduos, podemos
estimar a avaliação que Gellner faria deste preço a pagar. Um preço
modesto.
2.3. A relevância do homem modular
Embora o conceito do “homem modular” surja tardiamente na
obra de Gellner, a verdade é que a concepção gellneriana de um novo
tipo de subjectividade da sociedade industrial moderna pode ser vislumbrada no seu pensamento anterior. De facto, é necessário, aliás,
para se conseguir reconstituir o que está contido em tal concepção:
começando pela primeira introdução do termo, veiculado fundamentalmente por uma metáfora; passando por uma arqueologia dos termos de
de; até aos traços constituintes da nova ordem social fundada com a
era moderna e o inerente processo de industrialização, cujo processo
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da subjectividade (nomeadamente, o imperativo da mobilidade).
Sem se percorrer este caminho, a compreensão em profundidade
do conceito é, em certa medida, obscura. Claro, a imagem intuitiva

conceito de Gellner que se pode detectar, portanto, é uma certa falta de
intencionalidade; isto é, que o termo nomeie a coisa efectivamente, que
se torne imprescindível para se ter uma imagem completa da concepção do sujeito da sociedade industrial avançada. De modo breve, que o
conceito faça com que a concepção desta subjectividade não sobreviva
Apesar de tudo, depois de exploradas as dimensões semânticas e
os vários níveis de compreensão do conceito, de facto, a imagem modular enriquece. O imperativo da mobilidade (ocupacional e social),
deslocação de peças de mobiliário e as possibilidades de adaptação que
da a cabo por uma máquina educativa portentosa e institucionalizada,
traz, com a lente da modularidade, outra dimensão na concepção da
formação dos indivíduos, como se da produção de peças em série numa
linha de montagem tratasse. A liberdade de associação dos indivíduos,
adquire um quadro mais vivo se imaginarmos que os indivíduos são
plurais coerentes, mas não vinculativas. E assim por diante.
De facto, se nos detivermos nestas implicações da imagem melaridade faz aplicar aos indivíduos. Ele ilumina, é certo, a agilidade, a
capacidade de adaptação, de mobilização de si, de liberdade de associação e de equalização das diferenças sociais, numa sociedade onde a
mudança é, como nota Gellner, a única característica que é permanenda sua instrumentalização e da sua descartabilidade.
Gellner sublinha e convoca quase exclusivamente as dimensões
positivas da modularidade, não endereçando as implicações negativas
que a concepção pressupõe. É possível que o conceito lhe tenha surgi-

Inês Palma

128

modernidade, e que não tenha saído da fase de crisálida antes de o poder consolidar verdadeiramente12.
Ora, a verdade é que não se consegue equacionar a pergunta sobre
se o conceito modular incorpora, de facto, a liberdade dos indivíduos
na sociedade moderna sem se ter em conta a multiplicidade de sentido
sociedade industrial), impõe-se a questão: como o receberam aqueles
Recepção (a)crítica
lismo. Tal imagem tem correspondência com o efectivo interesse e o
dos modernos. Contudo, ofusca, de acordo com alguns, as contribuições que acrescentou ao pensamento sobre a modernidade, bem como
facto é que o conceito de homem modular de Gellner tem passado,
de algum modo, despercebido na recepção crítica da sua obra13
omissão, surpreendem duas coisas: ou a ausência da referência ao conceito, no contexto de estudos que se dedicam exclusivamente à análise
do pensamento de Gellner sobre a modernidade; ou, de maneira geral,
12. Note-se que Gellner morre em 1995, 1 ano depois da publicação de Conditions of Liberty, a
obra na qual surge pela primeira vez o uso do termo “homem modular”.
13. Pelo menos, que seja do nosso conhecimento e até à data da investigação para o presente
trabalho. Refira-se que a pesquisa se centrou, sobretudo, em: bases de dados electrónicas de livre
acesso (Google Scholar, sib.ul - catálogo colectivo da Unversidade de Lisboa e catálogo da Bibliotega Nacional) e pesquisa de títulos em repositórios comerciais (PhilPapers, Jstor). O critério de
pesquisa privilegiado foram as expressões-chave “homem modular”, “homem modular+Gellner”
e “modularidade+Gellner” (com as respectivas versões inglesa, francesa e espanhola). O objectivo foi, em primeiro lugar, encontrar estudos onde o conceito tivessse centralidade no título e,
secundariamente, encontrar eventuais referências e determinar a relevância da ocorrência do
conceito no corpo de texto. O que se pode observar de imediato é a inexistência de títulos que
tenham como centro o conceito de homem modular de Gellner. No que respeita a títulos, faça-se
excepção apenas para o artigo de Allison Hirst e Michael Humphreys,
and the Making of Modular Man” (Hirst e Humphreys, 2015), cuja discussão escapa ao ensaio filosófico, centrando-se inteiramente no âmbito específico dos estudos organizacionais (esta abordagem
será referida no capítulo 3.).
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excepções há, que serão abordadas mais adiante.
num livro total e exclusivamente dedicado ao pensamento de Gellner,
não haja uma única instância de referência ao termo de “homem moduErnest Gellner and Modernity
aparição. E, de facto, não faz.
to é abordado varia, mas há um modo comum: o conceito é usado,
a intenção de mostrar que questões levanta o conceito de modularidade dos indivíduos. Com efeito, tal apresentação do termo incide, gedos elementos comuns da metáfora modular salientados por Gellner e

necessidade de homogeneização cultural requerida pelo nacionalismo
social em massa (e aberto) que é accionado pela nova e institucionalizada máquina educativa (Hall, 2011; Ryan, 2015); ou, ainda, a noção
nais do “Homem Racional Moderno” (Ryan 2007).
incide num ou mais aspectos da visão da condição humana de Gellner.
O que sobressai, no que à recepção do conceito de o homem modular
diz respeito é que, quando a referência ocorre, no quadro do pensamento político-social, ela raramente sai da metáfora de Gellner e da
associação (mais ou menos livre) que ele faz.
Para além disso, não pode deixar de causar alguma estranheza o
facto de não se atribuir ao conceito uma centralidade que porventura
faria sentido ter lugar, pelo menos, em alguma obra de carácter global
sobre o pensamento de Gellner. Tal ausência de centralidade do conceito pode ser notada, por exemplo, em Ernest Gellner and Contemporary Social Thought
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em “lançar luz sobre o âmbito mais amplo do trabalho de Gellner”
ou como um ensaísta espirituoso, de modo a dar ênfase à contribui2007: 7, trad.). Embora algumas das contribuições desta obra dêem, de
facto, conta do conceito nos termos já mencionados (Mouzelis, 2007;
cia, que seja, do termo “modular” na parte dedicada ao temas da sociedade civil, coerção e liberdade.
Excepções à regra
Há duas excepções que sobressaem na maior ou menor ausência
de relevância, anteriormente referida, dada ao conceito de Gellner. A
primeira é um artigo de 1997, “Ernest Gellner: un poppérien «historiconceito em si (como, aliás, se nota pela provocação de ângulo epistevação não pouco pertinentes em relação à condição modular.
mente, à desigualdade social. Ora, o resultado dessa desigualdade, diz
quer o seu funcionamento, recusam” (idem
social que condicione os indivíduos nos termos das posições sociais
que podem ocupar não pode ser livre. Por outro lado, é também uma
modular “convoca uma limitação do mercado” (idem), um certo nivelamento das diferenças dos indivíduos, de modo a que todos possam
estar em circunstâncias equitativas. Essa limitação, porém, não pode
senão ser vista como um condicionamento da exigência de autonomia
e livre escolha individualistas.
O segundo ponto de importância segue-se, precisamente, desta
tensão entre liberdade e igualdade constituintes da condição modular.
política e moral, “para Gellner ela não pode resultar modestamente senão dessa mesma separação, que protege da servidão” (1997: 527-528,
reservada aos indivíduos modulares: uma liberdade modesta, fora do
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horário de expediente.
Zygmunt Bauman é a nossa segunda excepção, cujo contributo
para a compreensão do conceito de “homem modular” de Gellner é,
porventura, o mais interessante. Primeiro, porque, na sua descrição,
pectiva, representa a modularidade na moderna condição.
É em In Search of Politics, que Bauman aborda o homem modular
– “o produto mais notável da sociedade moderna” (2006/1999: 158,
trad.), como diz, não sem alguma ironia. Tal como o mobiliário modular é diferente da tradicional mobília integral – de peça única, formato
acabado desde a sua concepção e inibidora de qualquer mudança ou
adaptação ulteriores que se quisessem fazer –, também o homem na sociedade moderna é diferente do homem tradicional. O homem modular
tamente expansível de formas possíveis”. Ao contrário de O Homem
sem Qualidades de Robert Musil14, o homem modular é, antes, uma
algum tempo, prontos para serem encaixados ou removidos conforme
surjam as necessidades”, em suma, “um homem sem essência” (idem).
O que distingue, porém, o homem da mobília, acrescenta Bauman, é
o homem modular não se resume a “um conjunto de possibilidades à
escolha”, como o mobiliário; ele é modular porque, nesse conjunto de
possibilidades, é ele que se monta e desmonta a ele mesmo, vivendo
“como um conjunto de tarefas a serem realizadas” (2006/1999: 159).
Do ponto de vista das relações sociais, Bauman, seguindo Gellner,
dá nota de uma sociedade que, apesar de os vínculos não serem rígidos
e de não estar sujeita a nenhum poder coercivo que a forcem a uma
“multi-rede”15, que mesmo sem estamentos ou classes, “consegue vi14. O Homem sem qualidades é o romance inacabado do escritor austríaco Robert Musil, publicado
entre 1930-1942. Considerado um romance filosófico, tem como pano de fundo os últimos dias do
Império Áustro-Húngaro e a sua falta de unidade política e as contradições do modo de vida kakaniano (uma associação jocosa entre a expressão infantil “kaka” e a abreviatura alemã K und K – kaiserlich und königlish, “imperial e real”): um regime clerical, mas um modo de vida liberal, onde todos
os cidadãos eram iguais perante a lei, mas nem todos os indivíduos eram considerados cidadãos.
Em Gellner, vemos a referência a Robert Musil em Language and Solitude (1998), para dar conta
do antagonismo entre as duas visões: individualismo e holismo. Tem, por isso mesmo, um significado não menos do que acutilante o facto de Bauman escolher contrapor a plasticidade moral do
homem sem qualidades de Musil à existência multifacetada do homem modular de Gellner.
15. Por sociedade “Multi-rede” Bauman refere-se, reformulando, à ideia de “sociedade em rede”
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sem que isso se converta no “pesadelo hobbesiano”. Com efeito, na
sociedade multi-rede de homens modulares, já não há sujeitos totais
nos quais algum poder total pudesse ser ancorado. Pelo contrário, sudo” (2006/1999: 160).

maioritariamente instrumentais, ad hoc e frágeis, chegar a “pertencer”
torna-se no maior problema, porque todos estão, sempre e em qualquer
lugar, “parcialmente deslocados”, nota Bauman, recordando a famosa
gar pela modularidade, pela fragmentação que suspende a sustentação
entre uma actividade e outra, não é, de acordo com Bauman, a alienação que Gellner chega a admitir, mas uma “inquietação” e uma “falta
de familiaridade”. O que está em causa não é uma “pessoa total” ser
alienada de um pressuposto “mundo total”, mas o sentimento de nunca
chegar a pertencer inteiramente a nenhum grupo, porque “todas as forcem mal integrados” (idem).
ter acesso a um “compleat mappa mundi”, “a totalidade do conhecimento sobre o mundo e o lugar que cada um nele tem”, uma condição que é “livre de escolhas existenciais”, colocadas a todo o instante
(2006/1999: 162). O que acontece com a modularização dos indivíduos e das relações sociais, pelo contrário, é que a sociedade não passa
de “um agregado de indivíduos que são livres, mas solitários, livres
para agir, mas sem terem uma palavra a dizer sobre o contexto no qual
agem” (2006/1999: 167). Isto é, a sociedade resume-se a um agregado
de indivíduos totalmente livres, porém totalmente impotentes e indiferentes, incapazes de reconhecer a sua autonomia juntamente com os
laços que os unem na busca de um bem comum, incapazes de “reconciliar a liberdade individual com a segurança comunitária” (idem) – o
problema endémico, segundo Bauman, da sociedade moderna.
Quer a inquietação, quer a falta de familiaridade e de sentimento
de pertença são, por isso, sintomas do que verdadeiramente representa
Bauman, tal condição não se cinge à mobilidade, à adaptabilidade, à
prontidão geral ou à liberdade de escolha que Gellner optimistamente
de Manuel Castells, sem hierarquia social pré-determinada e sem um centro único de poder e
controlo.
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assinala. A realidade efectiva da condição da modularidade é, antes,
uma condição de “Unsicherheit – a maldição tripla da incerteza, insegurança e precariedade” (2006/1999: 161), onde todos são redundantes, todos são substituíveis e todos são, por isso, vulneráveis. Debaixo
desta maldição, nenhuma posição social, por mais estável que possa
parecer, está blindada contra a ameaça premente de ser precária.
Por isso mesmo, não é menos do que espectável observar as consequências de quem perdeu o controlo do presente e não tem esperança
no futuro, à conta das misteriosas forças da “recessão”, “racionalização”, “queda na procura do mercado” ou “downsizing”. A ausência ou
falta de visão a longo-prazo sobre os projectos de vida individuais, a
banalidade ou egoísmo da satisfação de desejos imediatos ou o viver
quências, não são, de acordo com Bauman, uma decadência moral sem
antecedentes.
Essa “decadência” não é senão “uma resposta racional ao mundo no qual se é forçado a tratar o futuro como uma ameaça, e não
como abrigo ou terra prometida” (2006/1999: 173). Um mundo que,
como sublinha, longe de ser natural, é fabricado. Um mundo que é um
no uso dos pesados e redundantes dispositivos disciplinares, mas na
incapacitação de indivíduos privatizados e endemicamente inseguros
realizarem uma acção concertada ou acreditarem, até, que isso possa
alguma vez constituir uma alternativa à condição presente.
Ora, a crítica que Bauman endereça à condição de “Unsicherheit”
implicada pela modularização dos indivíduos é que sem segurança
existencial não há participação política. Isto é, sem essa segurança pesem conjunto, o que deve ser o bem público, uma sociedade ética e
za”. Ela é, observa Bauman, não sem uma nota de sarcasmo, “boa para

3. O Homem Modular e o Trabalho
3.1. Autonomia ou integração
Do ponto de vista do trabalho, há três aspectos que são particu-
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fundamento para a conmundo moderno traz para a relação dos indivíduos com o trabalho.
Em primeiro lugar, é de sublinhar a importância da instabilidade ocupacional. Ela é um resultado directo – um “imperativo”, aliás
– da necessidade constante de inovação nas sociedades modernas industriais e é o que determina a mobilidade ocupacional, com todas as
consequências que esta implica, quer no tecido social, quer no quadro
pacional tem um papel conceptual central, de resto, na modularidade.
ocupacional.
estáveis, consistentes e perenes ao longo de uma vida não é um resultado de fracas decisões dos indivíduos. Pelo contrário, a inconsistência
de percursos é o que é mais inevitável e torna-se espectável. Ora, esta
tivermos em consideração as visões de “sucesso” vigentes no mundo
do trabalho, que fazem depender o triunfo, o mais das vezes, apenas
sionais. Admitamos, se a instabilidade ocupacional é um requisito do
sistema ela não é o resultado da imprudência dos indivíduos.
Isso mesmo observa Bauman, ainda que de outra maneira. Ponderando o ataque que muitos “pregadores morais” lançam ao que avaliam
ser uma decadência moral dos indivíduos – como o demonstram as
“vistas curtas ou ausência de projectos de vida, a trivialidade ou egoísmo dos seus desejos, a sua inclinação para segmentar a vida em epiao mundo no qual se é impelido a tratar o futuro como uma ameaça”
(2006/1999: 173). Ou seja, uma resposta racional à condição de perpolítica da incerteza”.
A instabilidade ocupacional é, sem dúvida, o pano de fundo. Mas
há outros dois aspectos que são particularmente relevantes no quadro
za do trabalho, porquanto deixa, maioritariamente, de ser manual para
passar a ser semântico. Um pressupõe aceitarmos uma concepção de

135

admitirmos, necessariamente (e ainda que Gellner o não enderece), que
ligados, este dois aspectos são relevantes na medida em que revelam
ridade, quando aplicada à concepção do homem, particularmente na
dimensão do trabalho: a tensão constituinte e permanente entre autonomia e integração.
O problema da autonomia
A capacidade de separação é o fundamento daquilo que Gellner
caracteriza como “certas qualidades morais e intelectuais que são prestos” ou “a separação dos cordões sociais” (Gellner, 1994: 104). Sendo
uma qualidade essencial da modularidade, é ela que permite e garante a
contrário de Marx), a autonomia dos indivíduos não pode senão resultar, ainda que “modestamente”, da separação entre as esferas produtiva
a autonomia não pode resultar senão da alienação – os indivíduos não
se emancipam autenticamente através do trabalho, mas fora dele.
Entende-se a posição de Gellner, ao situar a liberdade na capacidade de separação, se nos recordarmos da perspectiva que mantém sobre
o conhecimento e de como ele determina tudo o resto. De modo breve,
é esta capacidade de separação de “assuntos”, a possibilidade de segregação das totalidades em partes, que permite ao sujeito emancipar-se
do escândalo da heteronomia e do conformismo social, os quais não
podem ser racionalmente desejáveis.
que Kymlicka designa como a “perspectiva liberal do eu”, sob a qual
se concebe que “os indivíduos são considerados livres de questionar a
sua participação em práticas sociais existentes e de as rejeitarem, caso
essas práticas pareçam ter deixado de valer a pena adoptar” (2002: 221,
trad.). Por outras palavras, cada indivíduo deve ser livre de poder escoperfeccionista sobre o que é uma vida boa, mas de acordo com os seus
interesses e de acordo com as suas crenças sobre o que é valioso para
si. Simultaneamente, ele tem de ter as ferramentas necessárias para poder formar e rever as suas crenças, valores e práticas sociais nas quais
se insere e é, por isso, que as posições liberais tradicionais têm especial
preocupação com a educação, liberdade de expressão, liberdade de im-
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prensa, liberdade de associação e assim por diante (Kymlicka, 2002:
216). De tal modo que, determinar algum tipo de ideal sobre o que é
que é o bem comum, como defende, em contraste, a posição comunitarista – é, na perspectiva liberal, submeter os indivíduos a um ideal perfeccionista que necessariamente constrange a sua autodeterminação.
16
, cuja
única função é garantir as condições ex ante de liberdade e igualdade
e objectar a qualquer tipo de políticas que intentem uma redistribuição
dos resultados.
Deste princípio geral sobre a autonomia dos indivíduos verte-se
a posição liberal sobre o trabalho. O princípio de que “não cabe ao
estado determinar se o trabalho deve ou não ser uma fonte central de
valor na vida de um indivíduo; pelo contrário, os indivíduos devem ser
partir de origens diversas” (Roessler, 2012: 71, trad.). Isto é, estando
garantidas condições justas de trabalho e igualdade de oportunidades
na educação, não cabe ao estado interferir na liberdade de os indivídeve ser preservada, também, a liberdade de não considerar o trabalho
como a mais importante fonte de realização.
dernas democráticas liberais, seja por se considerar ser um dever social
resultante do reconhecimento social, seja por ser um princípio da ética
do trabalho já estabelecido nas sociedades actuais, os indivíduos têm
de trabalhar (Roessler, 2012: 77). Pelo menos, a larga maioria.
Contudo, como Roessler aponta (e bem), o trabalho como necessidade
devem ser livres de determinar os seus projectos de vida em condições
de autonomia for para ser levado a sério, não se compreende como
pode ser aceitável considerar que a alienação – ou, se se quiser, a heteronomia no trabalho – seja um resultado inevitável, ainda que não
desejável. Isto é, se há, de facto, uma “preocupação com a autonomia
16. Pela ideia liberal de estado “neutro” entenda-se a ideia reformulada, exposta por Kymlicka,
que concede uma margem para o papel de regulação e equilíbrio por parte do estado, mas apenas
como garantia das condições necessárias para existir liberdade, igualdade e justiça, assente em
princípios de igualdade de oportunidades e mérito, por exemplo (cf. Kymlicka, 2002: 217). O
próprio Gellner partilha desta perspectiva, chegando mesmo a afirmar que o princípio do estado
neutro é um mito, na medida em que o estado tem de ter necessariamente uma função reguladora
e de garantia e manutenção de uma gigantesca infraestrutura, impossível de manter só pelo mercado e sem a qual este não poderia funcionar (cf. Gellner, 1994: 169-170).
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do indivíduo, então”, diz Roessler, “excluir contextos de vida centrais
– nomeadamente, os do trabalho – desta reivindicação de autonomia
parece implausível” (2012: 81, trad.). Pelo contrário, defende que não
sociedade e, ao mesmo tempo, esperar que aceitem que o seu trabalho
Ora, a crítica de Roessler à concepção liberal da autonomia é a
mesma que se pode endereçar à concepção modular da liberdade de
parar assuntos”, de despir os seus papéis sociais, como se de um sobretudo tratasse, e assim esperar que as estruturas de autoridade não
sejam internalizadas, porque elas estão restritas ao horário de trabalho.
A autonomia tem de ser um princípio presente, também, numa tão importante dimensão da vida como é o trabalho, de tal modo que os indiou, no limite, como não digna.
Dizer que não é plausível aceitar que o princípio fundamental da
autonomia seja suspendido nas horas de trabalho tem uma implica-

na autonomia e, por outro, levanta a questão de saber como é que os
indivíduos podem desenvolver e suster uma identidade coesa de forma
vida.
O problema da integração
Podemos depreender que, de facto, o problema da autonomia
anuncia a necessidade de existir integração. É, aliás, este o eixo da
despe sem que isso afecte a subjectividade, menosprezando as diversas
formas como o trabalho afecta o modo como nos relacionamos connosco mesmos e com os outros. Ele afecta, como diz Roessler, “todas as
relações intersubjectivas nas quais vivemos” (2012: 82).
Contudo, podemos experimentar outro ângulo de observação. Experimentemos considerar quais são as implicações de se admitir a necessidade de integração.
São explícitas as reservas de Gellner em relação à integração. O
risco de considerar que tudo tem de estar integrado é o caminho para a
conformação. Daí a importância da possibilidade de separação (e daí,
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efeito que a industrialização tem na sociedade, há um aspecto que pressupõe, justamente, a necessidade de integração. Gellner não a endereça, mas ela é uma necessidade inerente. Esse aspecto é a mudança que
bem nota (e em vários lugares), nas sociedades industriais avançadas
o trabalho “deixa de ser físico para passar a ser predominantemente
semântico”, deixa de ser constituído pela “aplicação de força em matéria” para passar a ser “a manipulação de sentidos” (Gellner, 1983;
1987; 1989; 1994; 1995; 1998).
Esta mudança traz uma implicação de consequências profundas.
Implica, tomando emprestada uma observação feita em outro contexto,
de física de transformar objectos, mas põe em acção as capacidades de
criar e de comunicar que atravessam as relações sociais” (Read, 2009:
33, trad.). O que Read constata, sobre esta “incorporação de todo o potencial subjectivo” nos poderes produtivos do capital – como sejam as
capacidades de comunicar, sentir, criar, pensar – é que deixa de existir
a fronteira entre o fora de e o dentro de na relação dos indivíduos com
o capital. Isto é, não há fora de, porque “não há relação que não possa ser transformada em uma mercadoria, mas, ao mesmo tempo, não
há nada senão exterioridade”, na medida em que “a produção acontece fora da fábrica ou da empresa, nas várias relações sociais” (idem).
é preciso controlar.
Ora, este esbatimento de fronteiras inerente ao trabalho semântico
que ele não chega a endereçar: ser a integração das várias dimensões do
indivíduo, justamente, aquilo que se passa a explorar.
Modular para quem?
Confrontada com estes problemas, importa perceber, antes de
Como vimos, Gellner admite que a autonomia dos indivíduos possa ser, de certo modo, “suspensa” no período reservado ao trabalho.
Para além disso, acrescenta, ainda que “a rígida atribuição de papéis
[ocorra] dentro das organizações, os homens são razoavelmente livres
para escolher mudar de organizações” (1964: 155, trad.). Mas o que é
que isso quer dizer realmente? Que impacto tem nos indivíduos, na sua
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relação com o trabalho e na sua relação com as organizações nas quais
trabalham?
Ainda dentro do espaço do problema da autonomia, podemos interrogarmo-nos sobre o seguinte: admitindo que a modularidade traduz uma abertura de possibilidades, assente na construção parcelar e
pensar em relação ao papel das organizações sobre as “oportunidades”
que providenciam aos indivíduos? Ou, de outra maneira, se o princípio
liberal da autonomia determina que os indivíduos devem ser livres de
determinar os seus projectos de vida sem interferência do estado, por
que não questionamos essa interferência por parte das organizações
em relação aos seus trabalhadores? Sucintamente, modular para quem?
fábrica ou na empresa.
3.2. Existir para funcionar

ner a estabelece.

-

ria das organizações. A modularidade é, aliás, considerada por alguns
princípios da teoria da complexidade, traduzindo a transição de formas
organizacionais verticalmente integradas para formas organizacionais
com coordenação descentralizada a partir de interfaces standardizados
aqui.

dade no contexto do trabalho a partir da concepção de Gellner, tendo
em conta, particularmente, dois aspectos que nela são fundamentais:
a clara demarcação entre vida e trabalho e, consequentemente, a possibilidade de os indivíduos se relacionarem com o trabalho de modo
não integral.
sivo. Destaca-se, desde logo, por ser (tanto quanto nos foi dado apurar)
o primeiro, por expandir e fazer aplicar o conceito de Gellner ao pen-
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Malvezzi, 2006 e 2015; Hirst e Humphreys, 2015; Abdelnour, Hasselbladh, e Kallinikos, 2017). Mais importante, contudo, é a ideia central
que norteia a interpretação que faz da concepção modular gellneriana
para a teoria organizacional. A concepção modular dos indivíduos, resultante dos valores da modernidade, marca, segundo ele, de forma
distintiva a relação dos indivíduos com as organizações nas quais trabalham. Eles envolvem-se, diz Kallinikos, “como papéis e não como
pessoas” (2003: 595).
O trabalho como papel
De acordo com Kallinikos o carácter do trabalho do mundo con-

à mobilidade das relações sociais que coincidem com a modernidade”
(2003: 604, trad.).
Tal (aparente) contradição assenta na imagem comum atribuída à forma burocrática de rigidez, hierarquia e comportamento vin-

até mais o aspecto da vinculação de comportamentos a regras, do que
propriamente a hierarquia, que molda a visão estereotipada da forma
burocrática como “um sistema de rotinas e procedimentos operacionais
padronizados”. Expressão de “um elaborado edifício social de regras,
rotinas e sistemas de papéis formais, estipulando posições, funções e
jurisdições e regulando os padrões de interacção”, o comportamento
vinculado a regras é, assim, percebido como sendo o verdadeiro “cerne
da mecânica comportamental que governa a burocracia” (Kallinikos,
2004: 16-7, trad.). É também por ele que a burocracia é frequentemente
alvo de crítica pelos que o consideram um obstáculo à criatividade e
expressão pessoal no trabalho.
formais para regular o comportamento dos indivíduos nas organizacia, em linha com os valores da sociedade moderna. Tanto a clara e
institucionalmente apoiada separação entre trabalho e o resto da vida
das pessoas, como o ethos igualitário sustentado na meritocracia e mosalienta Kallinikos, “uma forma de organização [decomponha] siste-
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maticamente os termos pelos quais os indivíduos são vinculados a organizações de pessoas concretas” (2004: 19, trad.). Isto é, com a ordem
burocrática, assumir funções num trabalho é dissociado quer da posição social (porque baseado no mérito), quer da totalidade do mundo da
vida e do modo de ser particular de cada indivíduo.
Tal dissociação inaugura um novo princípio a partir do qual os
no, diz Kallinikos, “os indivíduos são nele envolvidos como papéis e
é estabelecida entre indivíduos e organizações é “não inclusiva”, ou
seja, a burocracia regula o trabalho, mas não determina todas as outras
dimensões da vida dos indivíduos, como sejam a família, a comunidaindivíduos, os “papéis” organizacionais tornam-se, na forma burocrática, “matrizes comportamentais” que podem ser desenhadas antecipadamente e sem ter em vista a pessoa que os ocupa.
A separação do papel da pessoa, tem, de acordo com Kallinikos,
implicações profundas em relação ao modo como é concebido o trabalho. Por um lado, o input
a ser composto por “enclaves de peças comportamentais”, em vez de
ser a pessoa. Por outro, partindo do suposto que o trabalho pode ser
separado radicalmente do resto da vida, aquele passa a ser regido, não
requisitos operacionais de manipulação de objectos ou com as exigên(2003: 606-7, trad.).
Ora, não é possível que a concepção do trabalho passe a ser entendida como um papel e, sobretudo, o de ser um entre os vários papéis
que os indivíduos podem assumir no espectro alargado de esferas que
são abarcadas na sua vivência (por exemplo, esfera pública-privada,
efeito, “o carácter distintivo do local de trabalho moderno está”, diz
homem modular”, tal como, acrescenta, Gellner convincentemente
propõe (2003: 608). Em lugar de serem equacionados como “a essência de uma unidade”, com a modernidade, os indivíduos passam a ser
concebidos como “conjuntos soltos de vários papéis” que podem ser
mobilizados, não de modo total, mas de modo selectivo e parcelar, retâncias. Dito de outro modo, com a nova ordem social moderna, os

142

Inês Palma

São estas qualidades da mobilidade, selectividade e adaptabili-

atributos da concepção modular do homem, num outro sentido, elas
confrontam-na seriamente.
Se, com a forma burocrática, a modularidade concebe os indivíferentes e parcelares, moldáveis consoante as diferentes circunstâncias
co de cada indivíduo –, a progressiva centralidade com que o trabalho
ocupa na vida dos indivíduos faz reenquadrar radicalmente o que é ser
modular hoje.
“Antes, um importante mas único segmento da vida, o trabalho
concebido como um investimento em competências e experiências
ocupacionais”, nota Kallinikos, “tende a monopolizar o horizonte total
das decisões individuais” (2003: 612, trad.). Cada vez mais um maior
número de decisões existenciais se prende com as espectativas futupodem, ou não, oferecer. Cada vez menos a educação e a formação
e experiências ocupacionais se centram nos interesses estritamente
pessoais, para passarem a ser calculadas em termos de investimento
possível rentabilidade futura. Cada vez mais são diluídas as fronteiras
entre maneiras de ser e de agir que pertenciam a esferas distintas e
claramente separadas, fazendo com que a modularidade dos indivíduos
seja “progressivamente enquadrada nos termos da vida como investimento”, e tornando-se, assim, num “puro dispositivo de adaptabilidade” (2003: 613). Um dispositivo de adaptação reactiva a circunstâncias
que estão em mudança permanente.
Ora, no mundo organizacional, também esta diluição de fronteiras
entre trabalho e vida é expressa, de acordo com Kallinikos, na realidade organizacional. Debaixo do chapéu da gestão de recursos humanos,
calmente os pressupostos da participação dos indivíduos nas organizações. Reduzidos à categoria de recursos, em vez de papéis, quase toda
-
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utilidade organizacional. Socialidade, educação e conhecimento, lazer
de provar a sua viabilidade instrumental e comercial.
O que Kallinikos observa, não sem inquietação, é que, não sendo
práticas totalmente novas ou de todo ausentes “na típica ordem moderna”, elas já não são consideradas aberrações. Pelo contrário, “elas
estão difusas por todo o tecido social e tornaram-se os modos legítimos
e normais de conduzir a vida” (2003: 614, trad.).
A promessa da realização de si
Um dos eixos centrais do “sistema de práticas e técnicas” que
se designa, na gíria empresarial, como “desenvolvimento organizacional”. Enquanto prática de optimização do desempenho dos trabalhadores, não é recente.
Como dá nota Malvezzi (2006), o objectivo de extrair a máxima
trial. Variam as diferentes concepções do trabalhador, em função da
tecnologia disponível, da capacidade instalada e da pressão por produção. Ou o trabalhador é tido como uma peça na engrenagem, cuja
62). Ou do trabalhor é necessário que se especialize e adapte especipassam a integrar a matriz do desempenho, reequacionado como uma
resposta complexa e não independente dos sentimentos e relacionamentos sociais (idem). Ou o trabalhador é tido como um recurso, cujo
desempenho já não consiste apenas na organização de actividades e o
ajustamento às tarefas, mas numa adaptação abrangente e sistémica do
seu trabalho com vista à optimização do todo organizacional (idem).
“Homem-máquina”, “homem-funcional”, “homem-emocional” e
“homem-organizacional” traçam, assim, na linha esquemática de Malvezzi, o percurso evolutivo das imagens de quem trabalha, denotando
submetida às exigências de produção. Culmina, o percurso esquemático, no “homem-modular”, cujo surgimento coincide, segundo Malvezzi, com o macro-contexto da globalização, enquadrado na economia
da informação, no capitalismo da inovação e na sociedade em rede.
Partindo estritamente de Kallinikos (e tendo, certamente, em conta apenas a modularidade como um “puro dispositivo de adaptabilidade”) , na versão de Malvezzi o “homem modular” é o “trabalhador
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para se adaptar ágil e celeremente às exigências da situação (Malvezzi,
gestão, na forma cada vez mais estabelecida da gestão por projectos,
“garante a labilidade funcional que a volatilidade do ambiente pede do
trabalhador” (idem).
O que difere nas práticas de desenvolvimento do desempenho
deste tipo de trabalhador, em relação às práticas tradicionais do hodiz Malvezzi, os indivíduos são instados a adaptarem-se segundo a
“conformação à engenharia de tarefas”, a reprimirem a sua criatividade, iniciativa ou crítica ao status quo, a auto-regularem-se para serem
107-8). Pelo contrário, no contexto actual – de competição globalizada
alicerçada na inovação contínua, e onde o trabalho é cada vez mais
de acção, a não ser a programação do resultado – os indivíduos são
instados, justamente, a envolverem a sua criatividade e capacidade de
que desenvolvam competências que permitam adaptar-se continuaresultados previstos (Malvezzi, 2015: 63). Implica, também, que para
conseguir estar apto a adaptar-se à mudança constante de competências
exigidas para diferentes situações, que o indivíduo se construa como
sujeito, se desenvolva a si, ao mesmo tempo que é um recurso (como
está ao serviço da organização.
É tendo em conta esta exigência do envolvimento da subjectividade dos indivíduos e simultaneamente eles serem considerados como
recursos, cuja mais-valia é a máxima capacidade de adaptação, que
leva a que áreas como a da Psicologia Organizacional e do Trabalho
considerem a necessidade de garantir que, a par dos processos de relhador. Como salienta Malvezzi, “dentro da racionalidade criada para
a organização do trabalho produtivo” é necessário criar condições para
que o indivíduo possa agir de modo “auto-produtivo”; isto é, de modo
a que o indivíduo possa trabalhar “não somente para os objetivos externos impostos pela organização”, mas também “servir a si mesmo e
actuar para o seu crescimento” (2015: 66).
Portanto, crescimento pessoal, mas com as restrições de desempenho e excelência que a empresa impõe.
-
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pecialista em Ética Empresarial, lança uma crítica mordaz. A novilíngua que muitas empresas (inspiradas pelos novos “gurus” da Gestão)
dirigem aos seus trabalhadores é, diz acutilantemente Marzano, “um
passa de “um misto de contradições gritantes”, onde se diz tudo e o
seu contrário: “desempenho e desenvolvimento pessoal; compromisso
de” (2010: 33, trad.).
De uma parte, diz-se que implicar-se a fundo no seu trabalho permite ao indivíduo a sua plena realização, ou que a empresa tem o objectivo de promover o desenvolvimento de cada um, ou, ainda, que aos
indivíduos é dada liberdade de acção total. E, de outra, em simultâneo,
veis e reduz-se o espaço vital a um horizonte limitado ao volume de
não mais do que a responsabilização individual por eventuais falhas.
Por um lado, “a empresa pretende tornar-se num lugar de «cons-

no fundo, um projecto de maximização dos ganhos para os accionistas”
(2010: 90).
Colocam-se à disposição “coachs individuais, formação dispendiosa e percursos individualizados”; porém, no mesmo passo, os trabalhadores “são submetidos a processos de avaliação e de sanção cada
ras, ou vais emboras” é a benevolente norma de progressão que “tem
como consequência uma adaptação constante de cada um ao que dele
se espera” (94).
pelas empresas não é mais do que uma moeda de troca: desenvolvimento pessoal a troco de resultados. Também não choca, diz Marzano,
“que a empresa exija a excelência do seu pessoal para maximizar os
seus lucros”. O que é verdadeiramente contestável é fazer recurso a
lhadores de que, contribuindo para o “projecto comum” da empresa,
estão a desenvolver-se a si mesmos.
Claro, esta é uma ideia sedutora. Se a vida for equacionada como
um permanente investimento, onde o que importa é a constante adaptação, como dava nota Kallinikos, entende-se o alcance da sedução. Mas
como bem observa Marzano, “uma coisa é reconhecer a importância
do trabalho na vida de um indivíduo”; outra, bem diferente, “é reduzir
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O delírio do ilimitado
“A poupança de tempo de trabalho é equivalente ao aumento do tempo livre, i.e.,
tempo para o desenvolvimento pleno do indivíduo, desenvolvimento este que,
como a maior forca produtiva, retroage sobre a forca produtiva do trabalho. Do
ponto de vista do processo de produção imediato, a poupança de tempo de trabalho
prio ser humano” (Marx, 2011: 950-1).

As palavras são de Marx, o achado é de Jason Read (2009: 33).
A novidade anotada nos Grundrisse, é, explica Read, o uso do termo
(como maquinaria, fábricas e outros investimentos nos meios de produção), mas “à subjectividade, aos poderes subjectivos do trabalhador” (2009: 32). Mas o profundo alcance do que a nota marxiana revela
O que é verdadeiramente revelador é o facto de Marx considerar
uma possibilidade diferente no modo como o capital explora a força
trabalhadores, mas da exploração do “saber social geral” disseminado
pela sociedade e que está incorporado em cada indivíduo. Isto é, a possibilidade de transformar aquele saber numa fonte produtiva imediata
– em “Intelecto Geral”, como designa Marx (2011: 944) – precisamente porque é explorado pelo capital a partir de cada indivíduo que, por
fazer parte da sociedade, o integra e transporta em si.
E não é este “saber social geral” que constitui o fundamento para o
que Gellner designa como trabalho semântico? Um trabalho que, como
explica Gellner, exige já não a “aplicação de força bruta”, mas “o reconhecimento de sentidos convencionais, por outras palavras, de ideias”
(1987: 96). Um trabalho que consiste em “passar e receber mensagens,
sas” e onde “a comunicação ocorre, se não com o homem enquanto tal,
pelo menos com o homem-como-espécime-padrão-de-uma-culturaA questão é que esse saber social geral, a base do trabalho semântico, é produzido, em larga medida, fora do tempo e espaço do
trabalho. É no tempo livre que o indivíduo se desenvolve plenamente,
que absorve e integra o conhecimento social geral em cada actividade
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que participa ou em cada relação que estabelece. Portanto, aquilo que
parece ser uma redução do tempo dedicado à produção no chão da fávalor do capital. Ou, se quisermos, aquilo onde, em Gellner, jaz o espaço modesto de liberdade, por via da possibilidade de decomposição, é,
Ora, a revelação, para Read, é o que a ponderação dos Grundrisse
tinha tanto de sibilino como de profecia que se excedeu ao realizar-se.
Com o capitalismo globalizado sob a grelha neoliberal da sociedade
actual, todo o potencial subjectivo – desde a capacidade de comunicar,
até à de sentir e de criar – alimenta a fornalha produtiva do capital. As
fronteiras das várias dimensões da vida desvanecem-se, todas as relações sociais são absorvidas e passíveis de ser transformadas em mercadoria, não há um “fora de” na exploração do capital. Simultaneamente
(e paradoxalmente) também não há um “dentro de”. Grande parte da
produção dá-se não no chão da fábrica ou no open space
o “saber social geral” (como diria Marx) acontece, largamente, fora do
Read, “a verdadeira subsunção da sociedade pelo capital” (2009: 32,
trad.).
Tal subsunção é concretizada de molde ilimitado porque o neoliberalismo está disseminado de tal forma no modo de ser e agir das sociedades contemporâneas globalizadas, que se tornou no senso comum
de como a grande maioria interpreta, vive e compreende o mundo: o
prio, pela escolha livre e pela concorrência entre todos. Ele é, salienta
do estado, mas à integralidade da existência humana” (2009: 26, trad.).
faz aplicar a grelha da economia a todas as dimensões da vida dos indivíduos. Isso acontece, de facto, tal como Foucault bem observou nas
lições sobre o Nascimento da Biopolítica (2008) e que Read sintetiza:
‹‹economicamente›› de acordo com um cálculo particular de custo benefício” (2009: 28, trad.). Do mesmo passo, idêntica grelha opera uma
em “empresário de si mesmo” e detentor do seu “capital humano”, o
salário torna-se numa “receita obtida num investimento inicial (...) em
competências ou capacidades, e “qualquer actividade que aumente a
capacidade de gerar rendimento (...) é um investimento” a integrar no
seu capital (idem).
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análise social. A questão, para Read, é que a “política do neoliberalismo” estende as ideias do “empreendedor”, “investimento” e “rispara passarem a tornar-se uma imagem da sociedade. Uma sociedade
de empreendedores e capitalistas, porque toda a existência tem o potencial de se integrar no trabalho. Uma sociedade como um mercado,
esferas da existência cultural e social.

cia, observa Read, reside, precisamente, na maneira como transforma a
que resulta da perda “da distância crítica que se abre entre as diferentes esferas e representações da subjectividade” (2009: 34). Esbate-se a
diferença entre trabalho e mercado, a diferença entre trabalho e vida.
Exemplos dos efeitos e práticas desta forma de subjectivação são-nos dados pela morbidamente obesa literatura da Gestão, cujo breviário
da nova sociedade faz-nos crer que somos todos os “empreendedores
trad.). Exige-se que o trabalhador se “funda” com os objectivos da empresa, que saiba tomar riscos, que seja criativo e inovador, que tenha
iniciativa, tenha entusiasmo. Ou seja, exige-se “um investimento total”
que conduz a uma subordinação progressiva do pensamento e mesmo
lhar” (Marzano, 2010: 28, trad.).
Ora, “conquistar a interioridade dos sujeitos”, referem Dardot e
2010, trad.). Através da avaliação quantitativa, guiam-se os indivíduos,
já não com dispositivos de controlo exterior disciplinar, mas a controlarem-se a eles mesmos, transformando-os de tal modo em sujeitos de
cálculo que perseguem, eles mesmos, os objectivos impostos como se
rendimento a curto-prazo, exigência de uma avaliação a todo o insalta produtividade – sob uma condição de envolvimento maximal e
ilimitado, o trabalhador é incitado “a dar tudo o que tem” e a mobilizar toda a sua subjectividade. “Todas estas técnicas de poder”, como
mesmas”, elas produzem sim “uma subjectividade nova, uma subjecti-
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Han, “é ao mesmo tempo o explorado” (2015: 27). Emancipado o “sujeito da obediência” para o “sujeito do desempenho”, o seu anátema
é o “Yes we can!”, a expressão máxima de uma sociedade que coage
psiquicamente através do excesso de positividade. A liberdade torna-se
num dispositivo infernal de abertura de possibilidades ilimitadas, no
imperativo da realização, da mobilidade e da superação de si constante. A única coisa que não é tolerada é o sentimento de impotência, de
Se a sociedade disciplinar “gera loucos e delinquentes”, segundo
Foucault, “a sociedade do desempenho”, diz Han, “produz depressivos
e fracassados” (2015: 24-5). Depressivos e fracassados porque falhar

4. Liberdade ou Consequência?
pecção inquieta-os.”(Gellner cit. em Hall, 2011, trad.)

peita ao sujeito da modernidade, podemos admitir a validade da noção
de modularidade aplicada aos indivíduos de duas maneiras. Uma, em
de si mesmo.
a movimentação desimpedida e livre da antiga e rígida hierarquia soformarem um colectivo e saírem dele sem recearem sanções. As suas
universal e educação básica comum nivelam o terreno para que todos
tenham idênticas oportunidades.
cia, convocado como o sujeito total. Ele é tão mais livre quanto maior
for a abertura do leque dos seus papéis: ele é pai, amigo, trabalhador,
consumidor, votante, condutor, artista nas horas vagas. A constituição
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modular modela-se a si mesmo. Adquirido o “passaporte mínimo de
participação cívica”, os limites da sua cultura são os limites da sua
empregabilidade. Suportada por uma máquina educativa de cariz institucional, a educação do indivíduo passa a integrar o ciclo de produção: standard no estágio inicial, pressupõe, por design, o acréscimo
Substituindo o modelo de carreira única, monolítica, vitalícia, a modularidade fundamenta percursos indeterminados e instáveis, mas, teoricamente, cheio de possibilidades.
É certo que a metáfora da modularidade não isenta o conceito de
liário, tem um efeito de redução. Mas o desconcerto maior da concepção modular aplicada aos indivíduos não é tanto o que tem de errado,
mas o que tem de possibilidade de ser uma aproximação à realidade.
Enquanto aproximação, aquilo que está em causa não é o conceito modade.
Em Gellner, o centro da liberdade é a ideia de mobilidade: a liberdade de mover-se numa estrutura social sem impedimentos. Justamente, é essa associação que se manifesta com a modularidade: a abertura
de possibilidade de movimento, tanto movimento social, como movimento espacial, como a condição para os indivíduos se tomarem como
livres. Mas como também diz Gellner, a mobilidade dos indivíduos é
ocupacional gerada pelo imperativo da inovação da sociedade do cres-

A instabilidade ocupacional ser gerada pelo sistema é, aliás, um
ventura, não pensou considerar: a tomada de consciência que a mobiaparentemente inconsistentes – não é resultado do fracasso individual,
como as estabelecidas perspectivas sobre o “sucesso gostam de receipara funcionar.
E, no entanto, essa mesma pequena constatação revela a ambigui-
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dispositivo de mera adaptação, a modularidade dá conta da contradição
da nossa moderna liberdade: a contradição entre o apelo da mobilização de si e a estrita subordinação à ordem do mercado.
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La Identidad Personal en Pacientes
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com alteraciones cerebrales
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Resumo

Este artículo tiene como propósito defender el argumento de que la identidad personal en pacientes terminales de cáncer, con alteraciones cognitivas, a partir de un
determinado momento se deteriora; siendo este momento aquel en que el paciente
pierde toda y cualquier capacidad para decidir sobre sí, sobre su salud y, o bienestar.
Un proceso de deterioro de las funciones cerebrales complejas, que impide al paciente
terminal tomar decisiones, independientemente del daño estructural que pueda presentar o de su capacidad de respuesta a estímulos externos. El artículo toma como
punto de partida los argumentos, primero, de la teoría de la continuidad psicológica
de Derek Parfit y segundo, de la teoría de la mente incorporada de Jeff McMahan, esencialmente, porque coinciden en el aspecto progresivo de la “pérdida de identidad”.
Se utilizan, para el fortalecimiento del argumento, casos tan conocidos en la filosofía,
como el del joven ruso o el de Phineas Gage, así como dos casos hipotéticos, el de Ana
(que antes era Carlos), para incidir sobre características cognitivas similares a las de la
personalidad; y el del señor S, como paciente terminal de cáncer, que nos permite indagar sobre el funcionamiento y deterioro cerebral, incluyendo los aspectos corticales
y subcorticales. Sobre la teoría de la mente incorporada de Jeff McMahan delimitamos
conceptos como muerte cerebral o cortical, pero esencialmente, la definición de postpersona, que pareciera poco objetiva por asentar en aspectos estructurales del cerebro y
no indagar sobre la funcionalidad mental en la fase terminal.
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identidad personal, fase terminal, cerebro, y funcionalidad.
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ABSTRACT

The purpose of this article is to defend the argument that personal identity in terminal
cancer patients, with cognitive alterations, arrives in a determinate moment; being this
moment where patient losses all capacity to decide on themselves, health or wellness. A
deterioration process of complex brain functions which prevents the terminal patient
to make decisions, independently the structural harm that could present or their response capacity to external stimulation. This article takes as a starting point the arguments, first, from Derek Parfit’s psychological continuity theory and second, the Jeff
McMahan’s incorporated mind theory, essentially, because it matches in the progressive aspect of “loss of identity”. Famous cases in philosophy like the Russian young man
or Phineas Gage are used to strength the argument, same as two hypothetical cases,
like Ana (known before as Carlos), to get in about similar cognitive characteristics to
the personality; and Mr. S, as terminal cancer patient, which allow us to investigate
about functionality and brain impairment, including cortical and subcortical aspects.
Jeff McMahan’s incorporated mind theory delimits concepts such as cortical or brain
death, but essentially, the definition of post-person, which seems shallow objective to
settle in structural aspects of brain and not investigation about mental functionality in
the final phase.

Keywords:

personal identity, terminal phase, brain, and functionality
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What would it be like to be other than me?
Some Notes on Personal Identity1
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Sumário

Nestes versos, Álvaro de Campos, um dos heterónimos de Fernando Pessoa, estabelece
uma condenação antropológica: a do Eu ser ele próprio e apenas ele próprio. No entanto, a possibilidade da existência de outro eu que não eu, os encontros imaginários
do eu consigo próprio ou os cenários distópicos de usurpação da identidade, são objetos perenes de fascínio e tremor filosóficos. Nestas breves notas sobre identidade
pessoal, pretendemos refletir sobre o valor de verdade desta suposta condenação antropológica e questionar até que ponto é possível termos a experiência do que é ser
outro, continuando a sermos nós-próprios.

Palavras-Chave

Eu, Eu-Próprio, Outro, Identidade, Concebível, Mundos Possíveis.

Abstract

In these verses, Álvaro de Campos, one of Fernando Pessoa’s heteronyms, proclaims
the anthropological condemnation of the self to be him and only himself. However, the
possibility of the existence of another me, the imaginary encounters of me with myself,
or the dystopian scenarios of identity usurpation, are perennial objects of philosophical
fascination and tremble. On these brief notes on personal identity, we intend to reflect
on the truth value of this supposed anthropological condemnation, and to what extent
it is possible for to have the experience of what it is like to be other than myself, while
still being me.

Keywords

Me, Myself, Other, Identity, Conceivable, Possible Worlds.

1.

12, 175-187, Lisboa: CFUL.

-

Manuel João Pires

leitmotif

“Yes, it’s me, I myself, what I turned out to be,
A kind of accessory or spare part of my own person,
The jagged outskirts of my true emotion—
I’m the one here in myself, it’s me. (…)
It’s me, just me, and nothing I can do about it!”
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Paul Ricœur’s Philosophy of Personal
Identity
Sara Fernandes
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Abstract

In this paper, we clarify Paul Ricoeur’s philosophy of identity, and we sustain that it
should be considered a turning point in the discussion of the problem of personal
identity. We give reasons to reject the Anglo-Saxon approach: it neglects real people, it
is focused on puzzle cases, it is lost in imaginary paradoxes and the search for an objective criterion. Defending Ricoeur’s hermeneutic philosophy, especially his dialectical
concepts (sameness and ipseity), as well as its narrative and ethical development, we
highlight how the philosopher is concerned with human beings as we know them, and
personal identity is a practical construction, dialogic, open to the world and to life in
common.
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Liberdade de Expressão
Restrições do Discurso

Madalena Coelho
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Resumo
Detemos o direito inalienável de expressarmos os nossos pensamentos, ideias e opiniões,
e o sistema democrático deve garantir que o consigamos exercer plenamente; porque,
para além de possuirmos esse direito, a liberdade de expressão é fulcral para o desenvolvimento pessoal e coletivo. Porém, é muitas vezes declarado e defendido que se devem
estabelecer limites à livre expressão (escrita, falada ou desenhada) pois esta pode ser de tal
forma radical ou grotesca que pode conduzir a maus resultados. Apesar disto, nesta dissertação pretendo demonstrar que, mesmo quando uma expressão aparenta ser perigosa, o seu calar é demasiado arriscado para ser desejado. Devemos, assim, proteger o direito de
todos se expressarem livremente mesmo quando detestamos o que está a ser manifestado.

Palavras-chave

Liberdade de expressão, repreensão social, autodeterminação, verdade, democracia.

Introdução
Neste artigo irei estudar o tema da liberdade de expressão e os
seus limites. Este tópico, muito contemporâneo, faz erguer variadas
questões relativamente à importância desta liberdade e à sua comunhão
com outros direitos que devem também ser protegidos legalmente.
A compreensão teórica da relevância da liberdade de expressão,
tanto para o desenvolvimento individual como social, é fulcral para
o entender das aplicações práticas (legais ou sociais) e das respetivas
12, 233-260, Lisboa: CFUL.
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a desfechos
duvidosos que arriscam contrariar imensamente o direito de nos manifestarmos livremente e, consequentemente, o funcionamento de toda a
sociedade democrática. Por estas razões, irei questionar continuamente
se a estipulação de restrições à liberdade discursiva será mesmo indispensável para o funcionamento democrático e se o delineamento das
a alcançar
que efeitos positivos.

mente no ensaio On Liberty1
a liberdade de expressão através dos famosos argumentos apresentados e ostentados ao longo dos anos por diferentes autores: 1. todos os
é fulcral para a conquista da verdade e 3. a liberdade de expressão é
essencial para o bom funcionamento de uma sociedade democrática. A
seguintes do trabalho onde discutirei o problema polémico do discurso
de ódio, o dilema acerca da falsidade e da mentira e, por último, onde
apresentarei os efeitos construtivos da repreensão social espontânea e
a importância da educação para a concretização da mesma.
Com esta estrutura pretendo, num primeiro tempo, mostrar (com
já mencionados) a importância da liberdade de exEsta exposição e defesa inicial serve para demonstrar nitidamente o
meu ponto de vista em relação à livre expressão do pensamento para
que as conclusões derivadas nas duas partes seguintes (II. Discurso de
Ó
e entendidas pelos leitores. Escolhi desenvolver estes dois temas relativos à liberdade de expressão pois, analisando o discurso nestas duas
circunstâncias extremadas, a conclusão liberal a que chegarei também
aplicar-se-á, provavelmente, aos restantes tipos de discursos e expresunirtentarei expor concisamente a forma que julgo ser a adequada (tendo
em conta os nossos direitos inalienáveis e o funcionamento de uma
sociedade democrática) para lidar com a liberdade de expressão e para
ou
que debatem indelicadamente.
Para além do ensaio de Mill, irei utilizar duas obras muito atuais
In Defense of Political Correctness e Dare to Speak: Defending Free
1. 2018.
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Speech for All2
ma de lidar e considerar o controlo legal do discurso. Usarei ainda
vários artigos da antologia de Ivan Hare e James Weinstein, intitulada
Extreme Speech and Democracy3, onde estes e outros autores discutem
e expõem os seus pontos de vista relativamente a diversos assuntos
contemporâneos como a importância da liberdade de expressão para
o desenvolvimento pessoal e para o funcionamento de uma sociedade
democrática, e a relação desta realidade com o discurso de ódio, com as
perigosas falsidades e mentiras e com a liberdade de imprensa.
Deste modo, intento ser o mais clara possível no desenvolver das
minhas ideias acerca das distintas questões que se levantam na discussão deste tema, despertando, simultaneamente, curiosidade e interesse
ao longo da divulgação.
I - Defesa da Liberdade de Expressão
sustentados a favor da liberdade de expressão que, para além de ser
direito intrínseco à natureza humana.
J. Stuart Mill, no seu célebre ensaio On Liberty, à medida que de4
, tece os argumentos principais valorizadores e legitimadores da liberdade de expressão que serão discutidos
neste ensaio. Atribuindo uma importância notável à liberdade social, o
autor delimita-a através de uma regra atualmente conhecida por Princípio do Dano5
acaba por servir de alicerce aos seus argumentos a favor da liberdade
sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada, contra a sua
própria vontade, é se for para prevenir danos a outros.»6.
Ainda que esta linha imposta por Mill não fosse, e talvez ainda
não seja, a mais vulgarmente defendida, é a base na qual brota e evolui
todo o pensamento liberal moderno e, logicamente, o contemporâneo.
A ideia de que os indivíduos são livres de fazer o que quiserem desde
que as suas ações não afetem, negativa e diretamente, outros, é fun2. Ambas de 2020 e cujo os autores são, respetivamente, Howard Kamler e Suzanne Nossel.
3. 2010.
4.
mately exercised by society over the individual.” (Mill 2018: 5).
5. Harm Principle.
6.
member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others.” (Idem: 13).

-
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damental para o pensamento liberal e, implicitamente, para a defesa
milliana da liberdade de expressão.
O autor limita a liberdade na potencialidade ou efetividade de
ponsável por si mesmo. Detemos as liberdades de fazer, pensar, desemos de forma a não causar dano direto a outros. Cada um é soberano
sobre si mesmo, mas nunca em relação ao corpo e à mente de outros7.
autodeterminação em defesa da liberdade de expressão é elaborado. Se
detém o direito à realização e ao desenvolvimento pessoal, e a liberdade de expressão é fulcral para o exercício deste mesmo direito8. A livre
expressão do pensamento é imprescindível para a autodeterminação
pois permite-nos discutir ideias e alterá-las se assim acharmos adequaisso, a total autodeterminação de cada um seria impossível se não nos
pudéssemos expressar livremente9.
Assim considerado, este primeiro argumento em defesa da liberdade de expressão é deontológico: detemos esta liberdade porque a autodeterminação e a autorrealização são direitos intrínsecos à natureza
humana. No entanto, o valor da autodeterminação pode ser sustentado
de modo utilitarista. O desenvolvimento pleno do pensamento indivimente ao desenvolvimento da sua individualidade, cada pessoa torna-se mais valiosa para si mesma e, consequentemente, capaz de se tornar
mais valiosa para os outros.»10
exige, torna-nos indivíduos mais úteis para o desenvolvimento social11.
O direito à autodeterminação, ponderado de modo deontológico
ou utilitarista, abarca em si o da liberdade de expressão. Evidentementodas
mas; estes serão, porém, discutidos um pouco mais à frente. Focar-nos-emos, por enquanto, num outro argumento: no valor que a liberdade de
7. “Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign.” (Idem: 13).
8.
at the center of the idea of fundamental rights.” (Grimm 2010: 12).
9.
and read, inhibit our personality and its growth.” (Barendt 2007: 13).
10.
more valuable to himself, and is therefore capable of being more valuable to others.” (Mill 2018: 63).
11.
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expressão tem para a procura e consequente descoberta da verdade12.
Este segundo argumento, destemidamente defendido por Mill na
obra já elucidada, coloca em alta consideração a conquista da verdade.
somos mais capazes de alcançar e compreender as mais diversas vertalvez, mediante a discussão com outros, atingir algum conhecimento
e, naqueles em que estamos simplesmente enganados, tornamo-nos capazes de nos emendar13.
Mas porque é que a verdade é importante? A sua relevância, tal
como a do primeiro argumento apresentado, pode ser encarada de forma deontológica ou utilitarista. A possibilidade de alcançar a verdade
bem fundamental para o crescimento pessoal. A somar a esta razão, a
verdade (e, assim, o conhecimento) pode ser essencial para o progresso
de expressão deve ser protegida para que seja possível conhecermos
a verdade, a livre discussão não deve terminar compulsoriamente no
encontro da última. Isto porque, para além de haver outros argumentos
em defesa da liberdade de expressão que não permitem este romper
imposto, é difícil determos a verdade na sua totalidade; mesmo que
conheçamos algumas verdades, é muito provável que estas consigam
mais completas através da discussão14.
Para além desta razão, Mill aponta uma outra que considero mais
notável: as verdades ganham mais força quando questionadas. Não há
melhor forma de suportar um raciocínio que permiti-lo ser atacado e,
de seguida, defende-lo com fundamentos15. Proibir a discussão de uma
ideia por ela ser certa é assumir
são infalíveis16
das verdades então cismadas são, na realidade, falsidades, e que ideias
agora verdades inabaláveis.
O argumento da autodeterminação e o do alcance da verdade são,
a meu ver, fortes raciocínios a favor da liberdade de expressão mas,
como acima mencionado em relação ao primeiro, este último também
enfrenta objeções.
12.

Idem: 7).

13.
14. “Popular opinions, on subjects not palpable to sense, are often true, but seldom or never the whole
Idem: 47).
15. “The beliefs which we have most warrant for, have no safeguard to rest on, but a standing invitation
to the whole world to prove them unfounded.” (Idem: 24).
16. “All silencing of discussion is an assumption of infallibility.” (Idem: 21).
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do alcance da verdade é que o autor pressupõe que a livre discussão
conduz, necessariamente, à verdade17. No entanto, não me parece que
Mill suponha tal coisa. Declarar que a liberdade de expressão é fulcral
para o descobrimento da verdade e que, através dela, conseguimos forvre troca de ideias conduz sempre à verdade. A liberdade de expressão
pode encaminhar-nos a falsidades mas, no entanto, mediante ela podemos mais facilmente, não só ser direcionados às verdades, como
questionadas18. Com que fundamento poderíamos cismar a veracidade
de um raciocínio se este nunca tiver sido contestado abertamente?
Ao admitirmos que os direitos à autodeterminação e à autorrealização são intrínsecos à natureza humana e que, por isso, a liberdade de
expressão e de pensamento são direitos que merecem ser defendidos,
temos que reconhecer que outros bens inerentes ao Homem são, igualexemplo, a dignidade de uma ou de várias pessoas, o que fazer? Esta é
a adversidade, de difícil resolução que surge na discussão do argumento da autodeterminação: quando diferentes direitos chocam entre si.
dignidade de um indivíduo é posta em causa dado o discurso de outrem, este último não deve ser calado
o porco do ser humano em ser reconhecido como detentor de dignidade e de
ser tratado como tal. Por outro lado, se for defendido que nestes casos
que tipo de linguagem é capaz de infringir a dignidade humana.
Por muito que se seja defensor da liberdade de expressão e que se
reconheça a sua relevância, é sensato aceitar que em certos casos esta
deve ser travada. Da mesma forma que o Princípio do Dano (elucidado
de um indivíduo que viola, ou que possa vir a violar, a liberdade de um
outro é legítima19

17.
necessarily leads to the discovery of truth or, more concretely, to better individual or social decisions.”
(2007: 9).
18.
19. E talvez mandatória.
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No entanto a possibilidade, ou efetividade, de dano que Mill deso autor acredita que a liberdade não possa causar outro tipo de danos,
mas porque perceber quando é que acontecem precisamente esses danos é possivelmente
à liberdade de expressão e por medo desta ser demaverdade, pode ser objetável e pode sujeitar-se, justamente, a uma dura
censura.»20.
Ainda que, o princípio originalmente conjeturado por Mill não
abranja os danos psicológicos, podemos tentar expandi-lo de forma a
que passe a abarca-los. Mas, claro que é nesta expansão que está a
longe de mais
ponto
exato em que o discurso de alguém deixa de ser socialmente aceitável?
linha
o discurso
de um indivíduo livre de se expressar?21
Antes de tentar responder a estas questões, irei apresentar um úlberdade de expressão é fulcral para o funcionamento de uma sociedade
democrática. Este raciocínio, ainda que seja relevante, parece-me mais
fraco que os dois já apresentados pois, a força que detém, deve-se à defesa dos dois primeiros e não tem qualquer interpretação deontológica.
Num regime democrático, a maioria elege uma minoria para que
a última organize as normas
uma sociedade livre. Como tal, cada indivíduo tem a responsabilidade
de estar informado sobre os variados assuntos políticos e públicos de
modo a tomar uma decisão da forma mais consciente possível. A livre
discussão de ideias entre cidadãos é necessária para o desenvolvimento de uma sociedade informada (ou, pelo menos, uma sociedade mais
informada) e apta para participar de forma ponderada no jogo público
característico de uma sociedade democrática.
A democracia, para além de ter este funcionamento que requer
indivíduos informados, ergue-se tendo como base a defesa de direitos
inerentes ao Homem e, consequentemente, tendo em conta os raciocínios expostos em defesa dos dois argumentos antes elucidados. O di20.
may be very objectionable, and may justly incur severe censure.” (Idem: 57).
21. “The problem is identifying the exact boundary between legitimate public discourse and objectionable
speech.” (Grimm 2010: 19).
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reito ao desenvolvimento e crescimento pessoal, assim como a procura
e o empenho na descoberta da verdade, são direitos que fundamentam
a defesa dos argumentos deontológicos, anteriormente apresentados, a
favor da liberdade de expressão. A livre discussão acaba por ser, em si
mesma, um direito que detemos.
por se saber que exisnação e o direito a alcançar
protegida num sistema democrático.
Dado que, numa democracia, existe uma minoria elegida encarregue de delinear as diretrizes, poderia ser observado que esta teria
o direito de restringir a liberdade de expressão, não só em nome da
o funcionamento democrático porque protege outros direitos (como a
dignidade humana acima referida).
Como dito anteriormente, estabelecer limites à liberdade de
expressão não é incoerente com a defesa da mesma. Porém, dada a premissa de que, numa democracia,
respeitar o direito de todos os cidadãos a serem tratados com igual
respeito e preocupação.»22, não pode ser permitido a maioria reprimir
uma minoria23 (ou qualquer grupo de indivíduos proibir um outro de se
exprimir). Ou seja, visto que qualquer membro da sociedade deve ser
considerado de igual maneira e, ainda que possa ser legalmente permitido restringir o discurso, não deve ser aceite o calar de uma opinião
excêntrica ou distinta que esta possa ser.
uma pessoa fosse de uma opinião, e apenas uma pessoa fosse da opiciar a humanidade.»24 E, visto que o regime democrático alicerça-se
no respeito pelos direitos naturais humanos, não só não se pode calar
obrigações desrespeitariam o direito dos indivíduos de, ainda que excecionais, serem considerados iguais perante a lei25. Para além disto,
estas imposições e proibições não devem ser permitidas para que uma
22.
equal respect and concern.” (Barendt 2007: 19).
23. “It would be wrong for the majority to suppress the right of minorities to express their dissent.” (Idem:
19/20).
24.

25. “Such an opportunity for free and equal participation is vital to the legitimacy of the entire legal
system.” (Weinstein 2010: 28).
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democracia não possibilite a tirania da maioria26. Não só não deve esta
ser possibilitada, como a individualidade e originalidade devem ser estimuladas27
individual28 porque, para além de todos determos direitos inalienáveis,
àqueles que se desviaram da norma e tiveram a coragem de contrariar a
opinião e o desejo da maioria; o diferente não é sinónimo de negativo,
mas sim algo que pode incentivar um melhoramento social29. Assim,
e direitos individuais,
e pelo impacto construtivo
entre os demais indivíduos: entre os juízos, as ideias e os desejos de
cada um.
Óbvio que nem todas as ideias que se desviam da norma são boas
rar a vida comum e privada se novas ideias forem permitidas e incentivadas na discussão. O aparecimento de ideias obscuras é um preço
a pagar pela permissão do erguer das construtivas; e o nascer das primeiras pode contribuir para a discussão e, consequente, consolidação
das últimas30.
Apesar de (tal como Mill) considerar a permissão e encorajamento
do excêntrico31, um dos pilares de quaisquer democracias, (infelizmente) presenciamos hoje em dia, com o novo politicamente correto, um
desejo de silenciar opiniões e juízos que diferem do padrão escolhido32.
A vontade imensa de suprimir aqueles que anunciam algo incorreto não é nova; nem é novidade haver indivíduos que desejam a todo
o custo que díspares pontos de vista (nomeadamente aqueles que diferem dos seus) sejam enterrados. O que é inédito é este querer, brotar
e crescer em sítios onde cidadãos combateram arduamente pela aqui26. A noção de tirania da maioria
o grande defeito
do sistema democrático; porque, por muito que se tente contorná-la e controlá-la, uma democracia (graças
à sua estrutura) vai manter no poder o desejo
o pensamento e
a opinião da generalidade (2008).
27.

(Mill 2018: 64).

28. Naturalmente que, tendo em conta a funcionalidade do regime democrático, a vontade da maioria
tem um peso importante. No entanto e apesar desta eleger a minoria que determinará as regras, não pode
usurpar as liberdades básicas dos outros indivíduos.
29. “Não devemos tentar ser semelhantes aos nossos avós, mas devemos sim esforçar-nos por atingir o
nível de grandeza e de felicidade que nos é próprio.” (Tocqueville 2008: 422).
30.

atmosphere of freedom.” (2018: 65).

31. Termo usado por Mill, em On Liberty (2018), quando o autor se refere àqueles que se desviam da
32. Sejam estas opiniões sobre a religião, teorias de género, económicas, entre outras.
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há opiniões que valem menos ou, até mesmo, nada.
Depois do problemático e recente século XX, onde liberdades
(incluindo a de expressão) foram legalmente suprimidas e extraídas
dos direitos individuais, para que ninguém se atrevesse a pensar fora
da caixa e a contestar quaisquer políticas então aplicadas, dever-seA extinção
o
excêntrico é, precisamente, o contrário do que se deve fazer numa democracia; e o sistema democrático deve ser protegido por se alicerçar
no respeito pelos direitos fundamentais humanos. A ditadura da normalidade é negativa para a determinação individual e, consequentemente,
para o desenvolvimento da sociedade democrática.
as
ideias socialistas das comunistas33
onda recente como o novo
mado que esta nova noção não inclui as supressões de discurso sobre
os cidadãos que se desviam das atitudes da norma elegida. Como tal,
tamento, atitudes e crenças de uma pessoa são consideradas politicamente corretas quando são consistentes com as ideologias predominantemente abraçadas
34
; ser politicamente correto
é, segundo o autor, ser bom cidadão.
bom cidadão quando se vive
de acordo com o padrão escolhido35.
Embora Kamler assevere que o novo politicamente correto apoia,
certeiramente, algumas precisões linguísticas, defende que a conotação
negativa relacionada ao movimento é infeliz porque associa-se, inadequadamente, várias tentativas e anseios de supressão do discurso ao
mesmo, para que este seja minado; por vezes, o desejo de suprimir
certas ideias e opiniões é, segundo o autor, um exagero (negativo) professado por certos indivíduos. Aceita e abraça o politicamente correto
e o rigor linguístico que este requer, mas não apoia a descomedida
33. Para saber mais sobre a história deste termo, ver Kamler 2020: 9 a 32.
34.

35.

good citizen because she lives out the behavior, atIdem: 273).
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proibição do discurso36.

tico, o autor diz-nos que os indivíduos devem agir de acordo com as
ideologias comuns da sociedade em que se inserem e a serem, assim,
bons cidadãos. Este modo de ver a vida individual e social é escassa
pois exclui os indivíduos excêntricos essenciais para o desenvolvimenram para as noções que delineiam agora o pensamento comum social.
A exclusão do diferente resultaria numa estaticidade geral, ou seja,
num não desenvolvimento público e individual. Assim, por muito que
a aceção e observação de Kamler relativamente ao politicamente corDesta forma, a ideia de bom cidadão vai, parece-me, completamente contra o pensamento (liberal) democrático e, naturalmente, conmaioria social e não desenvolver livremente o pensamento, faz dos
cidadãos seres que, para além de escravos da maioria, são ausentes do
sentimento de individualidade e, do mesmo modo, de excecionalidade37.
e não anulações

guísticas são essenciais para uma democracia, não torna claro que precisões são estas e como é que as pretende controlar. Torna-se visível,
contudo, que as que pretende honrar são aquelas que vão de acordo
com as ideias e pensamentos da sociedade atual em questão, isto é, as
politicamente corretas; aquelas que são apoiadas pelos bons cidadãos.
Deste modo, por declarar que as precisões permitidas são aquelas que
a maioria social apela e por não determinar rigorosamente que tipo
de precisões são estas, parece poder vir a permitir a anulação
maioria.
Todavia, sejam estes calares de pontos de vista, ou precisões na
forma de discurso, impostos legal ou socialmente, levantam problemas
mesmos.
As precisões serem impostas de forma legal ou social conduz-nos
a díspares desfechos. Se for permitido e exigido que os limites linguísticos sejam impostos e controlados pelo Governo elegido, tem de se
determinar meticulosamente até onde este pode restringir, ou seja, que
36.
Idem: 224).
37.
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discursos são tão maus
de uma entidade exterior à discussão. Isto é importante porque uma
jam estas privadas ou públicas), mais fácil é a sua perpetuação. Se, em
dado caso, é ordenado que o Governo limite o discurso para proteger
determinados indivíduos38, mais facilmente poderá este vir a restringir
39
fesa de determinados grupos ou cidadãos . Este precedente é perigoso
pois, com este poder, o Governo pode, não só extinguir a liberdade de
expressão como, mais facilmente, vir a controlar o discurso público e
privado para proteger a sua reputação e perpetuação, ou seja, o Goverdo poder que lhe é concedido (mesmo que
de forma democrática).
Tentemos então, estabelecer em que momento é que o discurso
vai tão
por vezes, que o dano psicológico causado (ou que possa vir a ser provocado) pela ofensa40, é a linha que separa o discurso aceitável do inaceitável41. Ou seja, expandindo o Princípio do Dano conjeturado por
Mill, fazendo-o abarcar os danos psicológicos causados pela ofensa,
torna-se possível perceber em que situações o Governo pode ver-se
se expressarem. E, ainda que, estender o princípio aos danos psicológicos ser, precisamente, aquilo que Mill não ambicionou (e até receou),
é também fazer o equivalente que o mesmo fez, só que relativamente a
liberal e democrática, como aplicá-lo à possibilidade ou efetividade de
dano físico proporcionado a outrem.
No entanto, contrariamente ao dano físico (que se entende claramente quando é causado), o dano possivelmente originado pela ofensa
é totalmente subjetivo. Deste modo, a subjetividade da ofensa produz
extremamente difícil o delinear da expansão desejada.
Não só seria intricado fazer o delineamento, como a sua eventual
efetuação colocaria em causa toda a sociedade democrático-liberal.
aniquilaria a liberdade de expressão porque diferentes indivíduos sentem-se insultados (e, por isso, ofendidos) pelos mais díspares
38. Ou grupos de indivíduos.
39.
priately be regulated and speech which in any liberal society should be tolerated.” (2017: 21).

-

40. A ofensa pode violar a dignidade humana.
41.
muitas vezes (correta ou incorretamente) àqueles que vivem de acordo com o
novo politicamente correto.
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e variados discursos e palavras. Temas socialmente importantes e que
devem ser debatidos, tais como o aborto, a religião, a eutanásia e a imigração, são discutidos com agitação e entusiasmo, e esta própria natureza da discussão abre espaço para a ofensa psicológica.
notar ainda que todos nós temos as nossas sensibilidades e paixões, e
são debatidos (ainda que o sejam cordialmente) ou por alguém deter
uma opinião diferente da sua42.
Assim, ao exigirmos que todos os danos psicológicos sejam impedidos pela lei, estamos na realidade a impedir a liberdade de expressão. No momento em que permitimos e apelamos à proibição de um
variado número de ofensas em prol da defesa de um indivíduo ou de
um determinado grupo de indivíduos, temos de estar preparados para
calar determinados pontos de vista para não permitir o dano psicológico, é legítimo
silenciar outros que causam o mesmo tipo de dano43. Para além disto,
abrir-se-ia o tal precedente que facilitaria um regime tirânico apto para
mais facilmente manipular os cidadãos e usar este controlo do discurso
para ganho e benefício próprio44.
Se declararmos, por outro lado, que é a sociedade que deve deter o
poder de anular ou restringir certos discursos se estes causarem danos
psicológicos a alguém, em vez de estarmos a entregar a autoridade à
minoria elegida, estaríamos a doá-la à maioria social.
Naturalmente que, numa sociedade onde a liberdade de expressão
é fulcral para o seu desenvolvimento coletivo e individual, não se pode
permitir que os indivíduos detenham autoridade de calar as opiniões
à minoria elegida fomentaria a possibilidade de tirania, atribuí-lo à sociedade, incentivaria a tirania da maioria. Aqueles que defeririam da
excêntricos
calados por aquele maior
Para além do incitamento à tirania da maioria, a natureza de te42. Este problema relativamente à ofensa já tinha sido discutido por Mill: “Much might be said on the im-

pears to them, if he shows any strong feeling on the subject, an intemperate opponent.” (2018: 54).
43.
loathe, because their public expression offends our sensibilities should additionally be resisted because,
on a subsequent occasion, it may be our speech or that belonging to persons with whom we agree that is
targeted.” (Cram 2010: 322).
44. “But experience suggest that, in practice, government empowered with the ability to restrict speech
use that power not to protect the vulnerable but to preserve their own prerogatives.” (Nossel 2020: 211).
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mas importantes dos quais a discussão é imprescindível para o funcionamento democrático é, mais uma vez, propensa a ofender variadas
pessoas e, por isso, se a lei permitisse que indivíduos ofendidos se
calassem mutuamente, seria impossível discutir civilizada ou incivilizadamente qualquer tipo de tema relevante.
duos proíbam outros de se expressarem, não implica que o discurso não
seja minimamente controlado no jogo social. A forma como as pessoas
se dirigem umas às outras ou como expressam as suas opiniões, pode
repreensão não tem de ser imposta legalmente, mas sim socialmente.
Ninguém
proteger a nossa essência
ainda que com sinceridade, de modo educado. Não só são aqueles que
temos de ouvir e respeitar. Este jogo mútuo permite-nos proteger uma
das liberdades que julgo ser das mais importante, não só para o crescimento individual, como para o desenvolvimento social.
Antes de terminar este capítulo, penso ser importante explicitar
onde me encontro. Asseverei continuamente, ao longo do texto, que
o calar de quaisquer pensamentos e opiniões põe em risco o direito intrínseco ao ser humano de se expressar livremente e, por isso, é
um comportamento
necessariamente, que possa existir algum tipo de controlo social no
discurso. Todavia, existem certas formas de expressão que, pela sua
talvez tenham de ser sujeitos a algum controlo legal. Estes
dois tipos de expressão serão, deste modo, debatidos nas próximas partes do trabalho.
II - Discurso de Ódio
O discurso de ódio é um dos tipos de discurso mais exagerado e,
aversão.»45 O ódio é um sentimento, em si mesmo, radical e, diante
disso, qualquer exemplo de discurso de ódio tem de deter, imperiosamente, essa característica de excessividade.
Esta característica é, no entanto, relativa. A noção do que é extremo não é, parece-me, unanime entre as diversas sociedades e indivíduos porque o que é considerado excessivo é-lo num contexto
45.
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46

os da normalidade social (ainda que, nem todas as noções que divirjam
das da norma sejam consideradas radicais) e, assim, o discurso de ódio
é aquele que expressa intolerância ou aversão relativamente a um grupo, ou a um indivíduo pertencente a um grupo, de uma forma que viola
as normas de expressão existentes no lugar onde é proferido47.
A relatividade do que é considerado discurso de ódio não desvaloriza o seu impacto negativo (e quiçá positivo) nos relacionamentos
interpessoais e sociais; também não facilita a sua discussão, somente
conduz-nos à ilação de que as noções deste tipo de discurso e as leis a
ele referentes, devem diferir de um tipo de sociedade para outro48.
le que manifesta certos sentimentos negativos de um modo considerado inaceitável para a sociedade onde é exposto. Daqui parece resul(e, depois, punir-se) aqueles que expressam este tipo de discurso, as
próprias normas fundamentam-se em subjetividades pois baseiam-se
no que é inaceitável para os indivíduos de uma dada sociedade. As
49

mas podem também, ser questionadas (e bem questionadas) pois são
totalmente falíveis.
Apesar desta subjetividade, o violar das normas dá-se (supostamente) quando se emprega um tipo de discurso que põe em causa
relativamente à forma de expressar uma ideia, e não à opinião em si,
que se devem
e efetua as limitações
opiniões, como também se inserem num coletivo que possui as suas
medir o grau de um insulto livres das suas próprias conceções acerca
da ideia alegadamente insultuosa.»50. Esta impossibilidade de objetivi46. “Whether or not an individual or a group is extreme will depend on the comparator against which they
47. “It is by reference to norms that a well-socialized person in any culture can tell whether any given
hence is vulnerable to legal sanction.” (Post 2010: 128).
48.
(Idem: 136).
49.

coletivas que se formam dentro das sociedades e que
forma de ver as coisas) que é tão comum

num meio social que acaba por ser seu determinante.
50.
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dade (no delineamento

-

a presumível importância de restrições a este tipo de expressão por não
ser viável determinar imparcialmente onde é que devem ser aplicadas.
obviamente discurso de
ódio. Existem expressões que atacam inaceitavelmente indivíduos ou
grupos de indivíduos e, assim sendo, ponderarei agora sobre dois tipos
distintos de discurso de ódio: o religioso e o racial. Outros tipos (como
o de orientação sexual, por exemplo) são também polémicos e merealém de entrarmos numa listagem extensa e tosca, os primeiramente
nomeados, não só são os mais famosos, como permitem-me fazer uma
crucial diferenciação: uma coisa é discutir ideologias (algo que acaba
por ser uma escolha), outra é debater algo que é inerente aos indivíduos
e que, deste modo, não se trata de opções pessoais.
O discurso que questiona e expõe (muitas vezes em tom de gozo
ou desagrado) as crenças e histórias religiosas é, frequentemente, rotulado como discurso de ódio relativamente a uma dada religião e, por
isso, há muitos que o buscam suprimir (ou será que é por haver quem o
deseje eliminar que este é considerado discurso de ódio?). Isto deu-se
com os Danish Cartoons cartoons representantes do Profeta Mohammed e cuja publicação (em 2005) resultou numa ampla altercação entre
a ofensa do sentimento religioso e a liberdade de expressão. Ainda que
algumas pessoas foram prejudicadas pela sua republicação noutros sítios do globo51. Mais recentemente, o representante de uma escola em
Inglaterra, suspendeu um professor e pediu publicamente desculpas
pela ofensa causada, após o último ter mostrado (numa aula sobre a
liberdade de expressão) umas caricaturas52 da revista francesa de sátira,
Charlie Hebdo53.
Estas representações foram consideradas ofensivas por alguns
muçulmanos e por indivíduos que tencionaram protege-los deste tipo
de discurso (rotulado como ofensivo). Aclamaram que incitava à troça,

degree of insult free from their own views about the allegedly insulting idea.” (Grimm 2010: 35).
51.
cartoons, whilst a student at Clare College, Cambridge University was reprimanded by the College Dean
decision to reprint the cartoons.” (Cram 2010: 312).
52. As mesmas caricaturas que, em 2015, encaminharam dois cidadãos extremistas franceses, a ferir e
matar diversos trabalhadores da revista.
53. Informação retirada do jornal online, Aljazeera, numa notícia do dia 26 de março de 2021.
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foi posta
em causa, não deixa de ser uma mera
levantou-se porque o sentimento religioso é íntimo; são crenças inexplicáveis e que fazem profundamente parte de quem tem fé e, por isso,
um ataque a estas sensibilidades é como que um assalto à dignidade de
quem é crente. No entanto, indivíduos podem sentir-se (e sentem-se)
intensamente relacionados e entrelaçados com enumeras ideologias,
tais como o comunismo, o nazismo, o ambientalismo e o terraplanismo; isto não implica (ou não deve implicar) que não se possa desenhar
imagens que gozam
curso não é radical numa sociedade democrática que tem, como uma
das bases fundamentais, a liberdade de expressão e pensamento. Naturalmente, isto aplica-se não só à expressão através de cartoons, como
aos outros tipos de expressão: à falada e à escrita. Não há, parece-me,
bons que
tir de restrições a discursos interrogativos e engraçados relativamente
à religião, que não se possam aplicar, automaticamente, a outro tipo
sociedade democrática pois põe em causa todo o seu funcionamento54.
A intolerância e a aversão direcionadas a crenças religiosas que,
por ofenderem fortemente alguns crentes, ferem as respetivas dignifosse, estaríamos face a leis de blasfémia e não de discurso de ódio; e
humanos,
a, em estados seculares (como é o caso das democracias liberais ocidentais). Discurso que
transgride grandemente
mas reprimi-lo legalmente pode levar a complicações que arriscam pôr
em causa valores basilares do funcionamento democrático.
O discurso de ódio racial é de diferente natureza pois não se trata
de criticar ou questionar ideologias55. Deter e demonstrar intolerância
e aversão exagerada a alguém dada a sua raça
não se está a criticar um conjunto
de crenças e condutas, está-se a demonstrar uma repulsa infundada.
Uma coisa
54.
the moment you declare a set of ideas to be immune from criticism, satire, derision, or contempt, freedom
of thought becomes impossible.” (Nossel 2020: 52).
55.
construct, it remains the case that for the vast majority who live in liberal democracies, religious adherence
is a matter of choice rather than birth and the law does not usually provide the protection of the criminal
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essa aversão (usando-se argumentos morais, por exemplo), uma outra
é abominar um grupo de pessoas por algo que não é fundado nas suas
escolhas individuais e que não tem qualquer implicação naquilo que
elas são, fundamentalmente, enquanto seres humanos.
No entanto, e ainda que este tipo de expressão seja de desaprovar, é complicado determinar o que é certeiramente discurso de ódio
ao mesmo problema: onde está a linha? Existem discursos que para alguns são somente de troça ou opinião e que,
para outros, são altamente ofensivos; e, mesmo que uma expressão seja
unanimemente considerada uma demonstração de extrema intolerância
e aversão, não é claro se é necessariamente
não será só um grande desagrado que deve ser permitido no discurso
público e privado? Esta subjetividade é, mais uma vez, problemática e
de quaisquer limites úteis ao discurso democrático.
Procurei demonstrar, até agora, que a manifestação de intolerância
e aversão perante indivíduos ou grupos, de modo incompatível com os
impossível objetividade (e impraticável separação emocional) na delineação e imposição do que é considerado discurso aceitável numa dada
sociedade, arrisca toda a liberdade de expressão que, por ser um direito
natural imprescindível para a autodeterminação e para a descoberta da
verdade, é característica do jogo democrático. Para além disto, a invenção de que se deve limitar a discussão de pensamentos ideológicos
(por esta poder ofender suscetibilidades) é incompatível com o estado
secular.
Contudo, esta forma de exprimir intolerância e aversão tem de
(supostamente) incitar também
considerada discurso de ódio. Naturalmente, existe discurso que estimula e apela a brutalidades físicas, mas estes tipos de fomentações não
precisam de estar relacionadas com as primeiras manifestações para secrueldades, conseguem ser corrigidas por uma lei que puna a incita56
. Não é, deste modo, necessário condenar legalmente
discursos que expressam extrema intolerância e aversão para se poder
penalizar aqueles indivíduos que incentivam, através de qualquer tipo
Outras razões, para além da impossibilidade em estabelecer os limites e o resultado negativo que daí pode derivar, podem ser apresentadas em defesa da não delimitação legal do discurso que demonstra
extrema intolerância e adversidade.
56. “Speech conveying messages of hate that is more directly and immediately connected to those harms
can usually be punished as incitement to violence or discrimination.” (Post 2010: 134).
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Proibir o discurso racista ou xenófobo (tal como o homofóbico, o
bate
papos e as exposições relativamente a estas ideias, obrigando os indivíduos a esconderem os seus pensamentos e crenças do mundo social.
Este enterrar cria um conjunto de exilados que se une e que cresce
slogan
aqueles que possuem opiniões que não vão de acordo com a legalidade
57

fundamenta na valorização da liberdade de expressão, revelar as suas
conceções58. Esta criação de uma legião de mártires resulta, também,
no desconhecimento social de quem é que detém este tipo de convicpor atitudes radicais59.
Esconder problemas (sejam estes pessoais ou sociais) tem a tenparticipem nas discussões e, de seguida, incentivar a sua contestação
infundadas e no brotar e alastrar das mais honestas (do que impedi-las
e obriga-las a tornarem-se clandestinas faz) 60.
te as subjetividades coletivas e até individuais, os limites entre o que
deve ser julgado como discurso aceitável e inaceitável, são demasiado
turvos. Assim, para assegurar os direitos inalienáveis e a democracia,
deve-se permitir o tipo de discurso que exprime intolerância e aversão
drásticas e apelar à sua entrada na disputa pública; e, se possível, punir

57.

58.
the spread of extremist ideologies. When bigoted sentiments are out in the open, you can trace who is
expressing them, dispute them, and protect against attempts to act on them.” (Idem: 207).
59. “Knowledge of the existence, views, and, importantly, the identity of those with racist attitudes in60.
creates, for those who object to racism, a platform to explain and justify their objections. This expressive
activity may provide the greatest safeguard against racist cultures and polities. In contrast, repression creates a platform for racists to claim victim-hood and to appeal to the many who value liberty to oppose the
the racist views.” (Idem: 151).

252

Madalena Coelho

o Princípio do Dano elucidado no início deste ensaio e, desta forma,
não compromete (quando bem aplicado) o funcionamento da sociedade liberal.
Isto, mais uma vez, não implica que não possa haver repreensão
encontram e que não sabem participar civicamente em debates, acabam
por ser excluídos61. A conversação e a discussão (privada e pública)
forma-se e cresce através de acordos entre os demais indivíduos; asseja controlado e para se almejar expelir as ideias extremistas das mentes individuais.
III - Falsidades e Mentiras
Ponderaremos agora sobre as falsidades e mentiras propositadas.
O discurso enganador talvez deva estar sujeito a um diferente conjunto
de regras daquelas a que a expressão normal e de ódio estão submetiNa discussão deste tema, o tópico do negacionismo do Holocausto é presumivelmente o mais debatido. A negação do genocídio mais
bem documentado da história é genuinamente inacreditável e, assim
sendo, vários países redigiram leis que criminalizam as exposições e as
propagandas negacionistas.
vista enfraquecer as descobertas do Tribunal Militar Internacional de
Agosto de 1945 (o Tribunal de Nuremberga).»62 Ainda que estas asser-

te que não existem somente factos e opiniões, há também falsidades e
mentiras e, estas últimas, não se devem confundir com as apreciações
e juízos que todos temos o direito de deter63. Aqueles que negam o Holocausto e pregam
negacionistas não estão a apresentar os seus pareceres acerca de como
61. “The offender may then be justly punished by opinion, though not by law.” (Mill 2018: 75).
62.
Tribunal).” (Whine 2010: 543).
63. 2017.
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esta parte da história se deu, estão a torcer e a ignorar provas (sejam
estas escritas ou faladas pelas vítimas e perpetradores) com o intuito, parece-me, de rescrever a história para que esta caiba
as suas ideologias pervertidas (o mesmo se pode dizer relativamente
àqueles que negam o Holodomor, por exemplo).
Porém, a proibição deste tipo de discurso parece-me ser incompatível com a defesa dos argumentos já elucidados e do não impedimento
direito que deve ser protegido e incentivado num sistema democrático
porque, para além de nos ser intrínseco, orienta-nos a desfechos posiódio deve ser legalmente punido; assim, para que fosse sensato apelar
a tal proibição, teríamos de demostrar que tais posturas legais, não só
não põem em risco os nossos direitos, como também nos conduzem a
resultados ainda mais
Nestes casos de falsidades e mentiras, o segundo argumento a favor da liberdade de expressão é de máxima relevância. A liberdade de
expressão deve ser protegida porque (entre outras razões) conduz-nos
discurso, incentiva debates sobre os temas em questão; a discussão de
acontecimentos históricos violentos, revive e recorda esses mesmos
eventos e, embora haja quem os queira contradizer, aparecem, igualmente, aqueles que se esforçam para os esclarecer verdadeiramente.
Esta luta
é importante para que estes
sejam continuamente relembrados de forma a não se tornarem meras
64
todos assumem como certas: Mill poderia
argumentar que o negacionismo do Holocausto deveria ser permitido para encorajar historiadores sérios a desacreditar tais reivindicações como falsas e, assim, deixar os horrores destas atrocidades na
memória.»65.
não proibir o discurso propositadamente falso. Da mesma forma que
leis proibitivas das expressões de ódio encaminham ao enterrar dos
pensamentos extremados, o impedir das falsidades e mentiras no discurso público e privado, conduzem ao mesmo desfecho. Isto, mais uma
64. “However unwillingly a person who has a strong opinion may admit the possibility of his opinion may
be false, he ought to be moved by the consideration that however true it may be, if it is not fully, frequently,
and fearlessly discussed, it will be held as a dead dogma, not a living truth.” (Mill 2018: 37).
65.
(Barendt 2007: 176).
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vez, resulta (inevitavelmente) no crescimento oculto de grupos que
acolhem estes forasteiros sociais e que, em conjunto, se veem como
mártires66
expressar os seus pensamentos desafogadamente67.
Há, ainda, o problema recorrente de saber que discurso falso deve
ser proibido e qual não; de conseguir-se delinear precisamente que cera todo o custo, protegidas pelas autoridades. A impossibilidade de distinguir impecavelmente que verdades históricas devem poder, ou não,
estar sujeitas a disputas, pode provocar o abuso de poder anteriormente
descrito e ao alargamento
das proibições68
históricas que causaram imensa dor a certas comunidades e cuja negação ou banalização resulta, inevitavelmente, numa tremenda ofensa.
Podemos ver, deste modo, que a proibição do discurso propositadamente falso não traz melhores resultados que a sua permissão. O
debate é de máxima importância para a descoberta e consolidação das
verdades e a falta dele, resulta num enterrar e crescimento oculto de
teses (como as negacionistas) que mais vale saber-se quem as detém.
A impossibilidade de perceber exatamente que discursos falsos devem,
ou não, ser proibidos, também pode dirigir-nos a resultados nocivos
para a sociedade democrática. A acrescentar a estas razões práticas, a
repressão das falsidades e mentiras parece resultar também numa certa interdição à autodeterminação individual porque, ainda que aqueles
que asseveram este tipo de ideias saibam que elas são falaciosas, essa
mesma compreensão contribui crucialmente para aquilo que eles são
te o direito natural à autodeterminação e, por isso, o sistema democrático deve permiti-lo.
Não é claro, conjuntamente, que o negacionismo do Holocausto
incentive necessariamente crimes de ódio ou que a proibição do mesá daquilo que se diz precisamente. Mais
uma vez, se esporadicamente for esse o caso, tais incitações podem ser
que suprimam aqueles que somente negam o genocídio. Aqueles que
acreditam que todos os que negam o Holocausto estão, implicitamente,
66.
individuals.” (Weil 2010: 574).
67.
hatreds.” (Nossel 2020: 208).
68. “Some argue that arguments including climate change denial and Holocaust denial are so baseless and
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exigido o calar dessa mesma negação. Numa sociedade democrática,
tendem protege-las.

-

mentiras pelos média, talvez deva estar sujeito a outro tipo de regras.
O Modelo de Serviço Público69
de informar imparcialmente os cidadãos. Deve funcionar como um fórum que apresenta (através de debates, por exemplo) as diversas ideias
e opiniões existentes no público, de modo a não excluir pensamentos
e a não impingir noções70. Esta neutralidade característica dos média
deve permitir que, até aqueles que negam o Holocausto, exponham os
seus pensamentos; ou simplesmente informar o público de que existem indivíduos que pregam tais conceções. Claro que o jornalismo tem
também o intuito de encontrar as verdades e expô-las, mas não deve
reduzir-se a isso; este tem também o papel de apresentar a maior pluralidade de visões partidárias, não sendo em si mesmo sectário.
Ora, se o negacionismo de um dos períodos mais negros da humanidade deve ser permitido nos média, também outras falsidades ou
mentiras propositadas o devem ser. Assim, com o intuito de proteger
a liberdade de expressão e a pluralidade de conhecimentos e informações, defendo que as exposições intencionalmente falaciosas devem ser
permitidas no discurso público, privado e nos média. Isto não implica
que não deva haver as tais normas sociais mencionadas no capítulo anterior; a forma como os indivíduos se expressam é importante no jogo
social e deve ser considerada em debates e exposições. Aqueles que
não se sabem exprimir civicamente serão afastados automaticamente
de círculos
ouvidos, mas é desagradável ouvir indivíduos que, quando se expressam, gritam, insultam ou mentem sistematicamente.

69.
Média Partidário: “The second
model, labelled here the partisan media, does not aim to bring together all different types of society, but
attempts to permit the media to represent different views without being constrained by balance or impartiality.” (2010: 616).
70. “Under the public service model, one goal for the media is to provide a range of different viewpoints
zens can be persuaded by new views and can see ideas and arguments being contested. In this way, the
public service model designates the media as a type of forum for deliberation among different views and
interests.” (Idem: 614).
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IV - Repreensão Social
O apelo à repreensão social do discurso, falado ao longo do raciocínio, não implica aceitar ou possibilitar o calar
último comportamento não deve ser legalmente permitido porque resultaria, evidentemente, na tirania da maioria e na anulação da individualidade e originalidade (que, como sabemos, não são resultados
desejáveis).
Durante a conversação e livre expressão entre indivíduos, é natural
lidade de cada participante na discussão, como também pelas normas
sociais inerentes aos mesmos. Estes limites, porém, devem ser relativos
ao modo como se expressa uma ideia, uma opinião ou uma falsidade,
e não àquilo que é manifestado em si
anteriormente, as pessoas facilmente confundem estas duas formas de
restrições fazendo com que o seu desagrado e aversão perante certos
pontos de vista
(e eventual efetuação) de delimitação do discurso de outros.
uma entidade exterior à discussão que garanta que os indivíduos são se
calem
do seu direito de se expressarem livremente. Esta entidade reguladora
direitos dos cidadãos sejam garantidos e que a liberdade de alguns não
deturpe a de outros: que a liberdade de expressão de uns, não proíba
outros de se expressarem. Esta garantia expande-se àqueles que revelam noções contrárias às aceites socialmente ou que mentem desprendidamente.
Esta proteção da liberdade de expressão (pelo Governo) é fulcral
para o desenvolvimento individual e coletivo e deve, por isso, ser exigida por todos nós. A preservação desta liberdade implica aceitar que,
por vezes, nos magoem psicologicamente ou que tenhamos de ouvir
geral de autodeterminação e de alcançar a verdade pois não se abre
caminho para a eventual exagerada supressão. As primeiras implicações danosas são tais que, enquanto indivíduos e sociedade, devemos
conseguir suportar dadas as favoráveis e construtivas.
O erguer natural de barreiras discursivas não compromete a liberdade de expressão pois, ao criarmos, em conjunto através da discussão, limites à forma de nos manifestarmos, concebemos normas para
a exposição discursiva que delineiam o modo socialmente aceite de
uma lista de assuntos
proibidos de debater e estabelecemos automaticamente quando haverá
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repreensão social. Esta censura acontece quando indivíduos se expressam incivilizadamente: quando gritam, insultam ou mentem desmesuradamente. Estes são excluídos do jogo social porque não estão aptos
a expor e a ouvir as mais variadas ideias (como as inteiramente contrárias às suas) de forma honesta e positiva para o desenvolvimento social
e pessoal dos participantes.
Defender a livre expressão do pensamento implica permitir e tolerar a manifestação de raciocínios que nos causam a maior desordem
e caos interior. Da mesma forma que não podemos possibilitar que os
excêntricos e radicais silenciem os demais, não
cráticas porque estaríamos a ser os fanáticos que desejam calar todos
71
. As verdades, tal como Mill assetempos até ressurgirem numa altura em que são bem-vindas72 e, assim
sendo, não é necessário silenciar ideias diferentes e obrigar à subscrição das factuais.
No entanto, podemos e devemos apostar na educação. Ensinarmos
aos indivíduos, desde pequenos, a terem espírito crítico relativamente
aos mais variados temas (mesmo sobre aqueles que sabemos serem certos) e a cultivarem a capacidade de ouvir pontos de vista inteiramente
diferentes dos seus e a contrapor com argumentos e não com arrogânque desejam
encobrir e torcer os acontecimentos; precisamos de lhes ensinar que a
resposta a tais deturpações não é proibi-las, mas sim combate-las com
argumentos73. Mostrar-lhes que, ainda que se deva falar educada e civicamente, quando nos ofendem não detemos o direito de calar; podemos responder de igual forma ou tentar amenizar, mas nunca silenciar.
Demonstrar que é através desta liberdade discursiva e implícito
respeito mútuo, que somos capazes de aprender a maior variedade de
71.

-

homosexuality.” (Weinstein 2010: 38).
72. “The real advantage which truth has, consists in this, that when an opinion is true, it may be extinguished once, twice, or many times, but in the course of ages there will generally be found persons to
rediscover it, until some one of its reappearances falls on a time when from favourable circumstances it
escapes persecution until it has made such a head as to withstand all subsequent attempts to suppress it.”
(Mill 2018: 31).
73.
standing that denial is a means to undermine or falsify the established facts of history, promote neo-Nazi
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estaremos aptos para tomar decisões conscientes e honestas relativamente ao funcionamento democrático e às relações interpessoais74.
A responsabilidade de transmitir estes valores aos mais novos é
obrigação da sociedade adulta. Temos, enquanto comunidade, de evidenciar que é através da liberdade (como a de expressão) que nos desenvolvemos privada e coletivamente e que nos tornamos capazes de
curso, mas através do exemplo. Incentivarmos debates sobre todos os
temas e permanecermo-nos civilizados e, mais importante, demonstrar
que não há problema algum em questionar.
construtivos da liberdade de expressão, assim como os negativos que
odiamos o que está a ser revelado75.

Conclusão
Foi asseverado, ao longo da dissertação, que quaisquer tentativas de aplicação de limites legais ao discurso podem conduzir a
desagradáveis desfechos. Finais que, mesmo não aspirados por todos,
tornam-se possíveis e fáceis de se concretizar. Por isso, creio que a
delineação de restrições à expressão não deve ser concebida pela lei;
deve, em alternativa, haver um demarcar social espontâneo daquilo
que é, ou não, admitido nas conversas privadas e públicas. Este demarcar não proíbe indivíduos de expressarem os seus mais variados pontos
de vista, mas cria limites que excluem automaticamente dos debates,
sujeitos que não se sabem expressar civilizadamente.
Os indivíduos devem ser ensinados a expressarem-se sincera
isto deve ser incentivado desde cedo e demonstrado através do exemplo. Com isto não se tenciona anular compulsivamente todo o discurso
que extravasa os limites socialmente tecidos, intenta-se sim, estimular
os debates sobre todos os assuntos e dar a entender que é através da
discussão e exposição civilizada de quaisquer apreciações e conceções
74.

75.
speech that you do. This principle is at the heart of democracy, a basic human right, and its protection is a
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que podemos evoluir individual e socialmente.

banal
do discurso de ódio e o da falsidade e da mentira e, através deles, penso
que, naturalmente, é falível.
No entanto, estes tipos de discurso não são os únicos importantes no
debate da liberdade de expressão; o problema da difamação, ainda que
até legais.

xões e pensamentos expostos no ensaio On Liberty de J. Stuart Mill.
A liberdade de expressão é um direito fundamental de todos os indivío discurso possa, evidentemente, causar danos psicológicos, esta reao calar de certas manifestações
porque pode acabar por atropelar em demasia o direito de nos expressarmos livremente.

260

Madalena Coelho

Bibliografia
Baker, C.E. 2010. “Autonomy and Hate Speech” In Weinstein, J. & Hare, I. (ed.).
Extreme Speech and Democracy. Nova Iorque: Oxford University Press.
Barendt, E. 2007. Freedom of Speech. Nova Iorque: Oxford University Press.
Cram, I. 2010. “The Danish Cartoons, Offensive Expression, and Democracy Legitimacy” In Weinstein, J. & Hare, I. (ed.). Extreme Speech and Democracy. Nova Iorque:
Oxford University Press.
Grimm, D. 2010. “Freedom of Speech in a Globalized World” In Weinstein, J. & Hare,
I. (ed.). Extreme Speech and Democracy. Nova Iorque: Oxford University Press.
Hare, I. 2010a. “Blasphemy and Incitement to Religious Hatred: Free Speech Dogma
and Doctrine” In Weinstein, J. & Hare, I. (ed.). Extreme Speech and Democracy.
Nova Iorque: Oxford University Press.
Kamler, H. 2020. In Defense of Political Correctness. Nova Iorque: International Psychoanalytic Books.
Lipstadt, D. 2017. Behind the Lies of Holocaust Denial: https://www.ted.com/talks/deborah_lipstadt_behind_the_lies_of_holocaust_denial [data: 21.Junho.2021]
Malik, M. 2010. “Extreme Speech and Liberalism” In Weinstein, J. & Hare, I. (ed.).
Extreme Speech and Democracy. Nova Iorque: Oxford University Press.
Mill, J.S. 2018. ‘On Liberty’ and Other Writings. Reino Unido: Cambridge University
Press.
Nossel, S. 2020. Dare to Speak: Defending Free Speech for All. Nova Iorque: HarperCollins
Publishers.
Post, R. 2010. “Hate Speech” In Weinstein, J. & Hare, I. (ed.). Extreme Speech and Democracy. Nova Iorque: Oxford University Press.
Rowbottom, J. 2010. “Extreme Speech and the Democratic Functions of the Mass Media” In Weinstein, J. & Hare, I. (ed.). Extreme Speech and Democracy. Nova Iorque:
Oxford University Press.
Tocqueville, A. 2008. Da Democracia na América (trad. Maria da Conceição Ferreira da
Cunha). Madrid: Rés-Editora, Lda.
Warburton, N. 2009. Free Speech: A Very Short Introduction. Nova Iorque: Oxford University Press.
Weil, P. 2010. “The Politics of Memory: Bans and Commemorations” In Weinstein, J.
& Hare, I. (ed.). Extreme Speech and Democracy. Nova Iorque: Oxford University
Press.
Weinstein, J. 2010. “Extreme Speech, Public Order, and Democracy: Lessons from
The Masses” In Weinstein, J. & Hare, I. (ed.). Extreme Speech and Democracy. Nova
Iorque: Oxford University Press.
Whine, M. 2010. “Expanding Holocaust Denial and Legislation Against It” In Weinstein, J. & Hare, I. (ed.). Extreme Speech and Democracy. Nova Iorque: Oxford
University Press.

Os Problemas da Democracia Direta
Rui Antunes

Universidade de Lisboa

Agradecimentos: Quero agradecer ao Professor Doutor José Gomes André e ao Professor Doutor Carlos João Correia por terem orientado este trabalho. Agradecer também ao Anilton Varela, à Beatriz Malhão, ao João Miranda e ao Pedro Roque pelas discussões e comentámeus pais Clara e Carlos, por todo o apoio que me deram.

Resumo:

Este ensaio procura responder à seguinte questão: é o sistema de democracia direta um
sistema alternativo viável ou não passa de uma mera utopia? Desta forma poderemos
compreender se existe um sistema alternativo, realmente possível, à altura da democracia representativa. A análise aqui feita terá por base três problemas que parecem de
crucial resolução para a implementação de um sistema deste tipo: a capacidade de
voto do cidadão comum, onde se procura compreender se o cidadão comum tem ou
não a capacidade para votar da maneira adequada; como preservar os direitos da(s)
minoria(s) numa democracia direta, ou seja, perceber que este sistema não protege
os direitos das minorias e como o mesmo poderá mudar para o fazer; como lidar com
as forças antidemocráticas num sistema de democracia direta, isto é, perceber que o
sistema de democracia direta, ao contrário do que poderia parecer à primeira vista,
lida tão bem ou tão mal com as forças antidemocráticas como qualquer outro sistema
democrático. Por fim, chegaremos à conclusão de que a democracia direta é, de facto,
um sistema democrático alternativo viável.
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Introdução
Será a democracia direta um sistema democrático realmente viável ou meramente utópico? Isto é, será o sistema de democracia direta
mismo idealista e que, caso fosse implementado, poderia trazer consequências desastrosas? Este problema parece estar, pelo menos, para
uma boa parte dos autores, resolvido, dado que, a visão generalizada
que se tem deste sistema é a de que as condições necessárias para um
bom funcionamento do mesmo dependem de uma quase utopia e que,
na realidade, um sistema de democracia direta poderia trazer consequências muito indesejadas para as sociedades onde fosse implementado.
Todavia, será pertinente voltar a olhar para a democracia direta
cidadãos têm de participar diretamente na tomada de decisões), dado
que, o sistema de democracia representativa parece estar cada vez mais
desgastado pela opinião popular e parece perder força a cada dia que
mados ‘alternativos’ com ideais antidemocráticos. Assim, parece-me
importante repensar os sistemas democráticos e poder perceber se a
democracia direta é ou não um sistema alternativo que pode ‘competir’
realmente com um sistema democrático representativo, ou se não passa de um sistema ideal que depende, para o seu bom funcionamento,
de um cenário utópico. De maneira que, a opção no futuro, possa ser
entre um sistema democrático e outro, e não entre a democracia e outro
qualquer sistema tirânico ou autoritário.
dadãos não têm capacidade para votar de forma adequada, isto é, de
uma maneira informada e com vista à produção das melhores consetemas democráticos, este ganha uma relevância maior num sistema de
democracia direta, onde o voto dos cidadãos tem um peso maior. Em
segundo lugar, em democracia direta os direitos das minorias parecem
ser subjugados pela esmagadora vontade da maioria popular que, com
a remoção de mecanismos presentes na democracia representativa, impede que os direitos das minorias sejam protegidos, dado que, estes
remoção de mecanismos, parece que o sistema de democracia direta
permite uma transição mais facilitada ou, pelo menos, uma aprovação
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maior para uma tirania, ou de medidas antidemocráticas, visto que,
este tipo de decisões depende apenas da tomada de decisão dos seus
cidadãos. Assim podemos, de uma maneira geral, formular os três problemas que iremos tratar da seguinte maneira:
1) O problema da capacidade de voto do cidadão comum – a ideia
de que os cidadãos na sua grande maioria não tem capacidade
para votar de forma adequada, e que, existe uma grande possibilidade de fazerem escolhas erradas, o que numa democracia
direta seria exponenciado de forma brutal dada a via direta que
existe entre os cidadãos e a tomada de decisões.
2) O problema dos direitos das minorias numa democracia direta – a ideia de que dada a remoção do carácter representativo
da democracia, e consequente remoção desses mecanismos que
protegem as minorias, em democracia direta, os direitos das
minorias vão ser vilipendiados.
3) O problema das forças antidemocráticas numa democracia direta – a ideia de que aliando a maior propensão a fazer escolhas
erradas dos cidadãos na hora de votar, a uma subjugação da
vontade de cada um dos cidadãos à vontade de uma maioria,
é muito provável que um sistema de democracia direta possa
tomar decisões antidemocráticas.
neira mais ou menos vincada, ou mais ou menos exagerada concordar
que a democracia direta é um sistema idealista, utópico e que não é de
todo viável. Mas, a questão que me proponho responder neste ensaio
é exatamente essa: será a democracia direta um sistema democrático
realmente viável ou meramente utópico?
Parece-me que a democracia direta é, de facto, um sistema viável. Considero que, o carácter de ligação direta entra a população e a
tomada de decisões é, muitas vezes, exacerbado e dá a sensação que
numa democracia direta não podem existir outros órgãos de soberania
com mecanismos representativos. Posto isto, aquilo que vamos propor resolver são exatamente esses três grandes problemas que parecem
o principal objetivo deste ensaio é nivelar a democracia direta com
os outros tipos de democracia, ou seja, remover o seu carácter utópico, devemos focar-nos exatamente nos problemas que acentuam esse
carácter e que a fazem ser ‘idealmente péssima’. Assim, este ensaio
estará dividido em três partes fundamentais uma correspondente a cada
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1- A primeira parte tratará o problema da capacidade de voto do
cidadão comum e onde vamos, sobretudo, tentar compreender
se os cidadãos comuns não têm de facto capacidade para votar
ou se essa aparente incapacidade não é fruto de outros fatores
como as condições sociais, o grau de educação de cada um e a
qualidade dessa mesma educação.
2- A segunda parte tratará do problema dos direitos das minorias
de vista teórico, quer do ponto de vista prático, que de facto as
minorias têm os seus direitos vilipendiados neste tipo de sis3-

mesmos.

democráticas numa democracia direta, e onde a nossa análise
ma da democracia, com especial acentuação nas democracias
geral, que está presente, de igual forma, em todos os sistemas
democráticos.

O ensaio encontra-se dividida em três grandes partes, que estão
a sistematizar os problemas e respetivas soluções de uma maneira clara
e organizada que facilite a compreensão do leitor.
a mais adequada quer para a exposição, quer para a resolução destes
propor soluções aos problemas de uma maneira mais completa e que
tem em conta tudo aquilo que foi escrito anteriormente aos escritos dos
mesmos.

I. O problema da capacidade de voto do cidadão comum
Tem ou não o cidadão comum capacidade para votar? Por capacidade para votar devemos entender reunir as competências necessárias
para ter aquilo que, comummente se designa por um ‘voto informado’. Isto é, votar de maneira consciente, com o conhecimento geral das
alternativa pela qual se está a optar, mas ter uma ideia de quais são as
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outras, os seus pontos fortes e fracos e com a compreensão de onde se
Parece quase paradoxal que, num mundo com cada vez mais informação e onde o acesso é cada vez mais facilitado, dentro dos cidadãos
que votam, parecem existir cada vez mais votos desinformados. Desde
votos por fação – onde o eleitor vota na fação/partido ao qual pertence
de uma maneira ‘cega’, simplesmente por pertencer àquele grupo – a
votos de protesto – votos que têm subjacente a manifestação de desae que acabam por recair em fações/partidos ditos ‘antissistema’, sem
se saber bem aquilo que defendem e quais são as suas propostas em
onde ou no quê, sendo a alternativa aquela que parece menos mal, sem
se ter grande informação sobre a mesma, e muitas vezes, por se ter
O cenário, pelo menos nesta fase introdutória do problema, não
atual parece cada vez mais composto por divisões do eleitorado cada
vez mais radicais o que, com o afastamento progressivo dos cidadãos
mais desinteressados, no sentido em que, não pertencem a nenhuma
fação/partido, exponencia o crescimento do voto mais desinformado.
teressados contribui para um voto, de certa forma, cada vez mais inconsciente.
O problema torna-se de carácter fundamental não só para a democracia direta, como para todos os tipos de democracia, dado que, este
dos seus eleitores através do voto. Ora, se os mesmos não tiverem a
capacidade para o fazer então, parece que temos democracias extremamente enfraquecidas. Este problema ganha especial relevância numa
democracia direta, visto que, este tipo de democracia defende, de uma
maneira geral, uma maior participação, uma intervenção direta do eleitorado no processo democrático.
Para mergulharmos mais no problema e perceber se o cidadão comum tem ou não a capacidade de votar, devemos analisar a posição de
Jason Brennan, no que a este problema diz respeito. Brennan é um autor que é assumidamente contra a democracia e um dos principais procidadãos para votar. A sua análise do problema será particularmente interessante para compreender se aquilo que leva ao voto desinformado
é a falta de capacidade dos cidadãos ou se existe algum outro motivo e

Rui Antunes

266

Brennan e os Hobbits e Hooligans desinformados
Brennan, no seu livro Against Democracy começa por abordar o
problema da capacidade voto do cidadão comum fazendo uma distinção entre os três tipos de espectros onde podemos encontrar os cidapara a elucidação do problema, quer para a sua resolução:
1) “Hobbits”1 – São os cidadãos que são ignorantes acerca da
nhum conhecimento relevante para votar. São ignorantes não
só quanto aos eventos à sua volta, como quanto ao tipo de conhecimento necessário para compreender os mesmos. Em ge2) “Hooligans”2
Conseguem defender a sua posição com argumentos, mas têm
uma maneira que, outras pessoas com outras visões achem satisfatória. A maior parte da sua informação é bias, ou seja, é
formações que contradigam aquilo em que já acreditavam. As
lhosamente membros da sua respetiva fação/partido. Tendem a
considerar pessoas de discordam deles mal informadas.
3) “Vulcans”3
ca. As suas opiniões são suportadas pelas melhores evidências
evidências que a suportam o permitem. Eles conseguem explicar pontos de vista contrários de uma maneira que as pessoas
que têm essas visões acham satisfatório. Estão interessados na
jam de alguma forma enviesada e irracionais. Os Vulcans den1. Brennan, Jason, “Hobbits and Holigans”, in Against Democracy, Princeton: Princeton University Press,
2016, p.4
2. Brennan, Jason, “Hobbits and Holigans”, in Against Democracy, Princeton: Princeton University Press,
2016, p.5
3. Brennan, Jason, “Hobbits and Holigans”, in Against Democracy, Princeton: Princeton University Press,
2016, p.5
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tro do especto eleitoral são uma minoria. (O autor considera
que ninguém consegue ser um verdadeiro Vulcan, dado que,
todas as pessoas têm pelo menos alguma informação de forma
enviesada.)
Após feitas estas considerações, é importante ressalvar que Brennan não limita estes campos a ideologias, ou a quão moderados, ou
ponto fundamental a reter daqui é que o autor acredita que a maioria
dos cidadãos ou são Hobbits, ou são Hooligans, ou ainda Hobbits com
o potencial de serem Hooligans, e que por isso, a melhor coisa que a
ma negligente e vota de maneira desinformada prejudicam não só os
votantes mais bem informados, mas também os votantes que são parte
de alguma minoria, quem se absteve, as próximas gerações, crianças,
imigrantes e estrangeiros que não podem votar, mas que têm de se submeter às decisões tomadas em democracia que podem ser, para os mesmos, nocivas. “If the majority makes a capricious decision, others have
to suffer the risks.”4
democrático precisa de explicar o porquê de um grupo de pessoas ter
imposição de más decisões a pessoas inocentes?
Assim, podemos compreender a tese do autor que se tornará fundamental para pensar e solucionar este problema: a maioria dos cidadãos democráticos são, ignorantes, irracionais e/ou nacionalistas
-

do por Hooligans.
Posto isto, vale apena analisar uma das questões levantadas pelo
uma teoria da conspiração e votar de uma maneira errada? (Errada,
neste contexto, deve ser entendida como a escolha que produz, pelo
menos, piores consequências do que a melhor das alternativas.) A resposta é: nada de especial. As probabilidades de um voto individual fa4. Brennan, Jason, “Hobbits and Holigans”, in Against Democracy, Princeton: Princeton University Press,
2016, p.9
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zer a diferença são muito remotas. Quer seja para o melhor ou para o
pior candidato, um voto individual por si só faz pouca ou nenhuma
diferença. Votar de uma maneira aleatória, completamente informada
ou até abster-se, por si só, é quase irrelevante.
de nós. A maioria das pessoas tende a ser ignorante e irracional acerca
to e a racionalidade não compensam enquanto a ignorância e a irracionalidade não são punidas. Sendo cada voto uma decisão individual, e
grande maioria de nós Hobbits e Hooligans parece que a esmagadora
maioria das decisões têm um grande potencial para serem decisões erradas.
Brennan continua a aprofundar a sua tese: a grande maioria dos
eleitores são ignorantes e incapazes de votar conscientemente - através
cial que os votantes que participaram em determinadas eleições americanas tinham. Todavia, importa ressalvar que, para além da primeira
conclusão de que a grande maioria dos votantes não têm capacidade
para exercer o seu voto, o autor avança com uma segunda tese fundamental: os votantes, na sua esmagadora maioria, têm a capacidade
estimulam.
O autor começa por explicar o crescente fenómeno do desinterestempo e esforço, que podiam ser utilizados para qualquer outra atividade pela qual se interessa um determinado sujeito. Se o custo esperado
adquirir tal informação. Este fenómeno é conhecido como “ignorância
racional”5.
Concretizando num exemplo: se a realização de uma determinada
atividade x
so, custar 20 unidades de tempo e esforço (20 unidades prejudiciais),
então o sujeito comum não irá realizar a determinada atividade x.
dessa mesma ação (votar de forma informada), então é muito provável
que o eleitor comum nem se incomode a tentar fazê-lo.
Ora, se alguns eleitores não investem tempo e esforço na obtenção
5. Brennan, Jason, “Hobbits and Holigans”, in Against Democracy, Princeton: Princeton University Press,
2016, p. 30
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de informação para poder votar de forma informada, há outros que
recolhem apenas informação enviesada o chamado “cognitive bias”6.
O ‘cognitive bias’ é um padrão de comportamento que nos desvia do
pensamento racional. Este padrão comportamental impede-nos de agir
conforme as melhores informações, evidências e provas que temos, por
optarmos por agir conforme a informação que melhor suporta aquilo
de forma enviesada, partidária e apaixonada, em vez da forma desapaixonada e racional que seria desejável. O seu mau comportamento
vencer debates e formar alianças ser maior que a necessidade da busca
pela verdade.
Isto conduz-nos àquilo que o autor irá chamar de “Political
Tribalism”7
só, nós tendemos a sofrer de “in-group/out-group” 8. Esta condição leva
os sujeitos a formarem grupos cujos membros estão, de uma maneira
geral, de acordo com as mesmas informações enviesadas, partilham as
mesmas crenças e defendem os mesmos ideais. O grupo tende assim
desenvolver animosidade para com os outros grupos mesmo quando
não existem bases para a mesma. O sujeito assume que o seu grupo é
o melhor grupo, o grupo que está correto e que todos os outros grupos
são piores e estão errados. Esta visão tribalista enviesada leva a que
se perdoem grandes erros que venham do ceio do nosso grupo e que
se condenem veementemente pequenos erros vindos de outros grupos.
“Our commitment to our team can override our commitment to truth
or morality.”9
mação que fortaleça o nosso grupo, mesmo que, esta não corresponda
às melhores evidências ou provas, o que leva ao endurecimento da relapor uma defesa irracional de ideais, em virtude, daquilo em que se
acredita.
6.
eton: Princeton University Press, 2016, p. 37

in Against Democracy, Princ-

7.
eton: Princeton University Press, 2016, p.39

in Against Democracy, Princ-

8.
eton: Princeton University Press, 2016, p.39

in Against Democracy, Princ-

9.
eton: Princeton University Press, 2016, p.39

in Against Democracy, Princ-
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cussões intensas, mas que, não são, usualmente, pautadas pela racionalidade e pela coerência do discurso, mas em vez disso, pela escolha de
informações enviesadas que consigam fortalecer e fundamentar melhor
o ponto de vista que pretendem defender mesmo que essas não sejam
Após navegarmos pelas principais teses que Jason Brennan apresenta, no que à capacidade de voto dos cidadãos diz respeito, podemos
então retirar algumas conclusões importantes:
1)
2)

tar e encaixam-se no espectro dos Hobbits.

-

encaixam-se no espectro dos Hooligans e processa a informação de forma enviesada – de uma maneira que suporte as suas
crenças pré-adquiridas.
3) A maioria do eleitorado ou se encaixa no espectro dos Hobbits
ou dos Hooligans.
4)
parece ter um saldo negativo quando comparada ao peso que
não votam, ou votam de maneira desinformada e quase que ‘arbitrária’.
5)
mente pertence a um grupo. Assim, tendem a ser crentes nas
culo que tenham pontos de vistas contrários, o que leva a falta
de capacidade para compreender ou desenvolver o motivo pelo
qual alguém possa discordar deles.
6) Dadas estas cinco grandes conclusões parece que podemos inferir com alguma facilidade que a grande maioria dos cidadãos
comuns não tem a capacidade para votar.
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Os problemas da epistocracia
A partir da exposição das principais linhas argumentativas de
Brennan, no que ao problema da capacidade de voto dos cidadãos diz
respeito, parece que, aceitando as suas observações e todos os argumentos que as seguem, somos obrigados a concluir que a grande maioria dos cidadãos não têm, de facto, capacidade para votar. Admitindo
até que as suas observações possam ser disputadas e que, por vezes,
possam roçar algum tipo de exagero, são em grande medida aplicáveis
a uma parte considerável do eleitorado. Se aceitamos os pressupostos
do autor, no que a este problema diz respeito, então somos conduzidos
1) Resolver o problema dentro de um sistema democrático de maneira a poder melhorar o próprio sistema.
2) Abandonar o sistema democrático e optar por outro sistema alternativo que não sofra com este problema.
A alternativa pela qual o autor vai optar é a segunda. Apesar de
a sua teoria antidemocrática. O sistema alternativo com que o autor
avança para substituir a democracia é a epistocracia.
De uma maneira geral, a epistocracia é um sistema onde aquele(s)
com mais conhecimento, ou capacidade para governar teriam o poder
-fé’ para agir de acordo com essa mesma habilidade. Depois desta ideia
geral, a epistocracia pode tomar várias formas. Posto isto, vejamos as
cinco que nos foram apresentadas pelo autor:
“Restrição do sufrágio”10 – apenas podem ser candidatos e votantes cidadãos que passem por um processo legal que prove a sua
competência;
“Votos plurais”11 – todos os cidadãos podem votar, contudo, aquecados para que os seus votos tenham mais valor do que aqueles com
menos capacidade;
“Enfranchisement lottery”12 - uma amostra de cidadãos é sele10. Brennan, Jason, “Hobbits and Holigans”, in Against Democracy, Princeton: Princeton University
Press, 2016,p.15
11. Brennan, Jason, “Hobbits and Holigans”, in Against Democracy, Princeton: Princeton University
Press, 2016, p.15
12. Brennan, Jason, “Hobbits and Holigans”, in Against Democracy, Princeton: Princeton University
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cionada aleatoriamente, perto de um ciclo eleitoral, para fazer parte de
uma ‘prova’ que, aquando da sua aprovação, possibilitará aos participantes a capacidade para votar;
“Veto epistocrático”13 – todas as leis continuam a ser aprovadas
por um corpo democrático que está sob o jugo de um corpo epistocrático cuidadosamente selecionado capaz de vetar qualquer das leis
aprovadas;
“Voto pesado”14
votos terão mais ou menos peso consoante o seu resultado.
Apesar de o autor apresentar outros motivos para a epistocracia
claro que de uma maneira ou de outra, este sistema não resolve o problema, porque os cidadãos não ganham a capacidade de votar, pelo
contrário, esta solução afasta-o eliminando a importância igualitária
questão, será esta a melhor solução?
Como vimos na secção anterior, se existe uma grande maioria de
cidadãos que não têm a capacidade para votar, então existe uma minoria que tem essa capacidade para o fazer (algo aceite pelo autor). A
ideia da epistocracia é depositar o poder, ou a maior parte do mesmo,
nesta minoria que é aparentemente capacitada para o fazer. Todavia,
isso mais não é do que uma forma disfarçada de elitismo.
É certo que podemos dizer que essa elite de alguma forma seria
tendencialmente, um melhor desempenho e conhecimento no que à
maioria dos cidadãos que por um qualquer motivo não tenha tido acesso
votar. Poderiam existir casos isolados de cidadãos que mesmo sem um
fossem capazes de o fazer, mas a grande maioria, precisaria de alcançar
um maior grau de ensino para poder ter as capacidades necessárias para
votar.
Isto é algo profundamente injusto. Parece que este sistema limita
os direitos de cada cidadão. Deste ponto de vista, não é o caso que
o cidadão não tenha a capacidade para votar, ele apenas não foi esPress, 2016, p.15
13. Brennan, Jason, “Hobbits and Holigans”, in Against Democracy, Princeton: Princeton University
Press, 2016, p.15
14. Brennan, Jason, “Hobbits and Holigans”, in Against Democracy, Princeton: Princeton University
Press, 2016, p.15
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(ressalvando que, o próprio Brennan acredita que a capacidade para
votar existe nos cidadãos, estes é que escolhem não a desenvolver).
A epistocracia poderia perigosamente acabar num tipo de oligarquia
devido às desigualdades sociais acentuadas que, infelizmente, muitas
vezes não permitem o prosseguimento da educação dos cidadãos como
seria desejável. Posto isto, parece-me injusto limitar um direito de um
cidadão com base numa ‘falta de capacidade’ que o mesmo não teve a
oportunidade de estimular.
Existem ainda outro problema com a epistocracia: como podemos
garantir que a elite que com mais ou menos disfarce comandará o pouma maneira de medir as intenções de alguém quando realiza uma determinada ação, e o conceito de ‘boa ação’ tem até uma subjetividade
a garantia que, quer por uma visão errada daquilo que é o bem ou por
uma visão negligente, essa mesma elite não agirá de maneira a produo fosso entre o grupo que detém o poder e o resto dos cidadãos.
Em suma, apesar de reconhecer os méritos de Brennan parece-me
que o problema da capacidade de voto dos cidadãos não passa pelo
abandono da democracia. Ainda que, não seja um sistema perfeito, parece ser o sistema que é menos mau daqueles que temos à disposição.
Por isso, devemos tentar resolver o problema dentro de sistemas democráticos de maneira a evoluir e melhorar todas as democracias.

Hobbits informados e Hooligans moderados
enquadrada em dois espectros: por um lado os Hobbits que não têm
plicado através do fenómeno da ignorância racional, não têm grande
Os Hooligans caracterizam-se ainda por serem membros orgulhosos de
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tem a capacidade para votar.
Como vimos na secção anterior, o caminho para a resolução deste problema não passa pelo abandono da democracia. Resta-nos então
resolver o problema dentro de um sistema democrático, o que passa,
evidentemente, por dar ferramentas aos cidadãos para poderem desenvolver a sua capacidade de voto. Para capacitar os cidadãos com a habilidade para votar precisamos de tornar os Hobbits mais informados e
de moderar os Hooligans.
Ora, para tornar os Hobbits mais informados, a solução parece-me
passar pelo sistema educativo. É importante que um sistema educativo
nem nunca poderá ser doutrinar os jovens para seguirem determinada
dos nós e que é fulcral que todos tenhamos algum conhecimento acerca
de ter algum conhecimento de fundo para compreender os principais
Como seria isto aplicável? Inicialmente, seria importante que
voz ativa na sua sociedade e poder desenvolver as suas ideias, expor os
seus problemas e compreender, na sua generalidade, os movimentos e
é a atribuição ao ‘outro’ de grande parte do controlo da nossa vida.
Como garantiria essa disciplina que um jovem sairia habilitado
os jovens saem da disciplina de matemática a saber fazer equações de

capacidade, tal como, a maioria dos alunos sai com a capacidade de
fazer uma equação de primeiro grau. O mais importante era estimular
alistá-los no partido x ou y.
A segunda capacidade que seria preciso estimular é a capacidade
é mais valorizado do que compreender. A maioria das perguntas, excetuando algumas disciplinas de carácter mais prático, no sentido da
sua aplicação, parecem convidar aquilo que entre os estudantes é co-
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nhecido por ‘despejar matéria’, que consiste no processo de decorar o
gumas áreas do ensino superior, parecem seguir a seguinte fórmula:
- O que é x?
Se x for y e o aluno responder x é y o professor concluirá que o
aluno sabe o que é x. Contudo, não existe maneira, a não ser a constante repetição da pergunta, de garantir se o aluno sabe ou não o que é x.
O aluno não é convidado a pensar sobre x, mas sim, a decorar aquilo
que x
velmente, ele se esquecerá pouco tempo depois. Assim, eu sugiro uma
fórmula alternativa para criar perguntas:
O que pensa de x?
Esta pergunta requer que o aluno saiba o que é x, mas, obriga-o
a desenvolver um pensamento acerca de x, obriga-o a ter uma atitude
probabilidade do aluno não se esquecer aquilo que é x, dadas as relações que estabeleceu entre x e os seus pensamentos, o que me parece
potenciar a aprendizagem, visto que, decorar aquilo que é x não chega,
de não aceitar simplesmente tudo aquilo que nos rodeia e termos uma
fake news’ devido a essa mesma
o seu interlocutor, etc.
quais os seus pensamentos acerca de uma determinada equação, mas,

Se conseguirmos alertar os cidadãos que estão situados no especmentas aos mesmos para fazerem o caminho para o espectro dos Vulcans, que seria o espectro desejável onde os cidadãos deveriam estar
para terem a capacidade de votar. É certo que os resultados não seriam
do, quanto mais jovens conseguirmos estimular no sentido de pensar
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ções e, progressivamente, tornaremos os Vulcans numa maioria, dado
que um Hobbit informado deixa de ser um Hobbit.
Virando agora a nossa atenção para os Hooligans. Tudo aquilo
que se aplica aos Hobbits também se aplica aos Hooligans. Apesar de
desvincular essa vontade do sentimento tribalista, tal como Brennan
melhor de uma forma desapaixonada e racional. A estimulação do pen-

do seu grupo e compreender e aceitar posições diferentes às suas.
Grande parte dos cidadãos que se enquadra no espectro dos Hooligans ou é integrante/militante de uma fação/partido, ou simpatizante
dos mesmos. Ser integrante/militante é autoexplicativo, ser simpatisujeito apoia a sua fação/partido, independentemente, de quem no momento o representa, tal como apoia o seu clube, independentemente, de
quem o representa. A ideia de que a instituição é mais que aquilo que
problema em pensar assim, até porque, existe um laço emocional entre
o adepto e o clube e não entre o adepto e os seus representantes. Quanto
Desenvolver uma relação emocional com um partido pode levar
a um voto cego. A fação/partido pode até desvirtuar as suas ideias, em
virtude de quem o comanda, e o mais apaixonado dos militantes/simpatizantes pode nem sequer se aperceber disso, dada a sua dedicação
ao mesmo. Essa dedicação pode conduzir a votos nas piores escolhas
uma fação/partido x
quele determinado tempo t1. Se eu não conseguir destruir esta relação
emocional, pensar criticamente dentro do meu grupo e compreender
que esta é, de facto, a pior escolha então eu vou votar, no tempo t1, de
forma errada.
A ideia não é que se deva deixar de fazer parte de certos grupos,
a ideia é sim, que mesmo dentro do nosso grupo sejamos capazes de
compreender o ambiente que nos rodeia e assumir que, por vezes, estamos errados e que existem alternativas melhores, através do desenvolera não estar comprometido com as ideias do nosso grupo de forma
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sempre que se apresentar uma alternativa melhor, para podermos desenvolver a capacidade para votar.
Para moderar os Hooligans é necessário desenvolvam a capacidentro do seu próprio grupo de forma ao mesmo melhorar e evoluir,
como para poderem compreender e avaliar imparcialmente tanto as inÉ necessário cortar os laços emocionais que tenham com o seu grupo
de para votar e progressivamente tornarem-se Vulcans, dado que, um
Hooligan moderado deixa de ser um Hooligan.
Se existe a possibilidade de transformar grande parte dos cidadãos
(Hobbits e Hooligans) em Vulcans então, é porque o cidadão comum
tem a capacidade de votar. Se assim o é, ela só precisa de ser estimuum sistema democracia representativa para um sistema de democracia
direta, dado que, os cidadãos estão mais capazes de votar de maneira
adequada o que reduz a probabilidade de cometerem um erro.
errada não é, nem de perto, nem de longe, afastada, ela é sim, minimizada de maneira a possibilitar a implementação de uma democracia
direta poderia ser concebida, trazendo assim este sistema para o mundo
-
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II. Os direitos das minorias numa democracia direta
tamente nos eleitores, será que as minorias têm os seus direitos recodida a capacidade de voto do cidadão comum, e que esta necessita,
fundamentalmente, de estimulação, não é de facto o caso que, de uma
maneira geral, todos os cidadãos já estejam nas condições ideais para
votar. Ficou também sublinhado que, mesmo que eles atinjam essas
condições ideais, existe sempre a possibilidade de cometerem um erro
Posto isto, será fundamental compreender se, nos processos eleitorais que já ocorreram cujo ‘framework’ é o de uma democracia direta,
os direitos das minorias foram salvaguardados. Por outras palavras, se
as democracias diretas tendem a reconhecer e a proteger os direitos das
minorias ou se, por outro lado, tendem a oprimir e a rejeitar os direitos
fundamentais daqueles que fazem parte das minorias.
cas que visem aprovação de alguma medida/legislação para os seus
eleitores, a democracia direta remove os mecanismos que uma demoda maioria. Ora, se numa democracia representativa a força da maioria
já tem o potencial para oprimir as minorias, então numa democracia
direta, tendo menos mecanismos de proteção – uma espécie de meca-

uma menor taxa de aprovação de medidas para a proteção dos direitos
das minorias e uma maior taxa de aprovação para medidas que visem
anular ou oprimir esses mesmos direitos. Além disso, apontam uma
maior capacidade de proteção e reconhecimento dos direitos das minorias em sistemas de democracia representativa. Com base nesses estusistemas de democracia direta.
De sublinhar que, grande parte dos estudos que foram feitos analisam eleições de democracia direta em estados dos Estados Unidos da
dos obtidos, dado que, alguns estudos feitos acerca de processos eleie mais favoráveis à democracia direta. Ainda assim, sendo o propósito
deste ensaio demonstrar que um sistema de democracia direta é um sis-
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tema democrático alternativo válido, e não meramente utópico/distódireta falhou para com as minorias.
Posto isto, iremos analisar os problemas da democracia direta, no
que aos direitos das minorias diz respeito, em dois campos: no campo
teórico com uma análise do Federalist Paper n.º 10 de James Madison
e no campo prático com uma análise a um estudo levado a cabo por Daniel C. Lewis, acerca do direito ao casamento entre pessoas do mesmo
sexo nos Estados Unidos da América.
As falhas da democracia direta para com os direitos das minorias
opressora num sistema democrático. O autor começa por falar dos posnão podem ser removidas e apenas controladas.
Uma fação para Madison é um conjunto de cidadãos unidos por
dos outros cidadãos ou com os interesses da comunidade, contrariando-os. O autor sugere que existem duas maneiras de curar as malfeitorias de uma fação: 1) removendo as suas causas; 2) controlando os
seus efeitos.
sas: 1) retirando a liberdade necessária para formar uma fação; 2) doutrinar todos os cidadãos com as mesmas paixões, interesses, opiniões,
cracia e ao remover a liberdade de formar uma fação retiramos essa
de toda a sociedade democrática. Revivendo o exemplo de Madison,
seria como abolir o ar, que é essencial à vida, porque permite acender
e propagar o fogo. A segunda solução é igualmente impraticável. Enquanto existirem falhas na razão, enquanto ela for contaminada pelas
paixões e interesses humanos, estes terão, em democracia, a liberdade
para formar as suas opiniões. As próprias condições sociais diferentes de cada cidadão podem originar pensamentos e interesses diferentes. Assim, Madison avança que “The latent causes of faction are thus
sown in the nature of man; ”15. Seguindo a linha argumentativa do autor
The Federalist: the Gideon Edition, George W. Carey, James Mcclellan, Eds., Indianapolis:
Liberty Fund, 2001, p.44
15.
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Parece que aquilo que resta é controlar os seus efeitos. Se a fação
trolaram essa fação, dado que, ela poderá ser derrotada pela maioria na
hora de votar. Se a fação constituir uma maioria então o governo terá
interesses da sociedade na totalidade. Por outras palavras, o governo
deve assegurar as liberdades democráticas (e.g. liberdade de expresDas linhas gerais de Madison que expusemos começamos facilnecessárias para satisfazer esta condição fundamental do controlo das
fações num sistema democrático. “From this view of the subject, it
may be concluded, that a pure democracy, by which I mean, a society
consisting of a small number of citizens, who assemble and administer the government in person, can admit of no cure for the mischiefs
of faction”.16
será dado aos cidadãos, quer de propor legislação, quer de aprovar essa
mesma legislação através do voto, a minoria, neste caso, as várias minorias podem facilmente ser opressas.
Os mecanismos de controlo de um governo representativo são de
carácter fundamental para o controlo da opressão da maioria sobre uma
minoria e esses mesmos mecanismos são algo que não está presente
tre os cidadãos e a tomada de decisões. Sendo essas decisões tomadas
em virtude da vontade da maioria, caso seja conforme a sua vontade,
podem ser aprovadas medidas de opressão a uma ou a várias minorias.
Se voltarmos a nossa atenção agora para o campo da prática, a
Madison. Vários estudos diferentes apontam para uma clara opressão
das minorias num sistema de democracia direta. O estudo com um dos
piores resultados é o estudo de Gamble que conclui que 78% das medidas e referendos anti minorias nos Estados Unidos foram aprovadas.
Todavia, vários destes estudos apresentam duas falhas fundamentais
postas através da legislação popular (propostas e votadas pelos cidanal (propostas e votadas por um parlamento/assembleia); 2) Só foram
The Federalist: the Gideon Edition, George W. Carey, James Mcclellan, Eds., Indianapolis:
Liberty Fund, 2001, p.45
16.
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por outros meios em sistemas de democracia representativa. Parece
que os estudos falharam em apresentar um termo de comparação que é
va é um melhor sistema do que a democracia direta.
Assim, o estudo no qual vamos basear o restante desta secção será
exatamente o estudo de Lewis que incide sobre o direito ao casamento
entre pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos da América.
O autor começa com a introdução do conceito de “minorias
17
(de Miki C. Kittilson e Katherine Tate): grupos que estão
sujeitos a qualquer tipo de discriminação dentro de uma sociedade e
que têm padrões legais diferentes daqueles que compõem a maioria.
que são descriminados dentro de uma sociedade quando não têm os
seus direitos reconhecidos, como, por exemplo, o direito a casar, e os
padrões legais que lhes são aplicados diferem de outros casais heterossexuais, que compõe a maioria dos casais, como o já citado facto de
não poderem casar, ou adotar uma criança.
Após uma análise de carácter sociológico ou até do campo da
a discussão nos anos 70 sobre o direito ao casamento por parte dos
casais homossexuais, até a criação do DOMA (Defense of Marige Act)
em 1996, Lewis conclui que, apesar de entre legislação proposta pelos
cidadãos ‘apenas’ 12% sejam medidas contra o direito ao casamento
entre pessoas do mesmo sexo, só por uma vez uma dessas medidas não
foi aprovada. Em média, todas as medidas que visaram oprimir o direito ao casamento dos casais homossexuais foram aprovadas com 67%.
grande impacto na opressão dos direitos das minorias.

mocracia direta, também o contexto histórico-social de cada estado, e
faz uma análise de alguns eventos históricos dos estados, o que acabaram por conduzi-lo às seguintes conclusões:
Estados com maiores percentagens de membros que pertencem a
comunidades cristãs, estados com mais leis de sodomia, mais reticentes
tes ao casamento e estados com maior competição entre partidos estão
mais dispostos a adotar medidas contra o casamento entre pessoas do
mesmo sexo.
Estados cuja linguagem presente na lei limita o casamento ao casamento entre pessoas do sexo diferente - onde na lei está escrito ex17. Lewis, Daniel C. “Direct Democracy and Minority Rights: Same-Sex Marriage Bans in the U.S. States.”,
in Social Science Quarterly, vol. 92, no. 2, 2011, pp. 369.
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plicitamente que o casamento é a união entre uma mulher e um homem
- são menos propensos a aceitar medidas contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, visto que, já existe um carácter discriminatório na
própria formulação da lei.
Em oposição, estados com maior taxa de casais de pessoas do
mesmo sexo, estados mais populosos e estados onde os cidadãos têm
contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Ora, este contexto social e histórico que faz parte de cada estado
sentativa, em virtude de um sistema de democracia direta, acabou por
produzir resultados negativos. Isto é, as minorias tendem a ter os seus
direitos violados e desconsiderados em sistemas de democracia direta.
O que leva o autor, e todos aqueles que consultem o estudo a concluir
que um sistema de democracia direta apresenta um maior risco para os
direitos das minorias do que um sistema de democracia representativa.
Contudo, entre os tipos de democracias representativas que existem, aquelas onde o acesso à legislação por parte dos cidadãos tem
menos requisitos os direitos das minorias tendem a estar mais em risco
do que nas democracias diretas onde existem mais requisitos para a
Em suma, as conclusões de Lewis parecem não fugir àquelas que
foram obtidas nos outros estudos. O autor conclui através dos seus
estudos que é mais provável que os direitos das minorias sejam violentados em sistemas de democracias diretas do que em sistemas de
democracias representativas. Mesmo em democracias diretas onde as
medidas anti minorias vieram por parte dos legisladores, a presença
que seria anti minoritária. O que demonstra não só o impacto direto que
a democracia direta tem nos direitos das minorias, através da legislação
popular, como o impacto indireto que tem nos legisladores, dado que,
os estados onde existe uma democracia direta aprovaram mais medidas
anti minorias do que os estados onde existe um sistema de democracia
representativa.
Como resolver o problema?
parece-me pouco racional tentar discutir que não seja o caso que as
democracias diretas ponham em risco os direitos das minorias. Existem
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sendo apontados à democracia direta já desde Madison. Contudo, queria sublinhar que existem casos de sucesso, como, por exemplo, o caso
demonstrado que a democracia direta não tem impacto, em relação a
Todavia, mais do que tentar fazer uma comparação entre os estudos, e tentar dizer que um estudo é melhor que o outro, parece-me mais
porque, para tentar tornar o sistema de democracia direta um sistema
claros onde a democracia direta falhou.
Ora, na minha visão, devemos procurar resolver este problema em
duas fases: primeiramente, procurar compreender os motivos da opressão aos direitos das minorias regressando ao estudo de Lewis e a sua
análise ao contexto histórico-social dos estados, dos Estados Unidos da
América, e em segundo lugar compreender como o sistema de democracia direta permitiu a materialização dessa opressão e como podemos
impedir que tal seja o caso.
Começando pela primeira fase: o primeiro ‘tipo’ de estado onde as
medidas anti minorias (nomeadamente a medida que serviu de base ao
estudo, o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo) são mais
propensas a serem adotadas são estados com uma forte comunidade
cristã. Aqui parece-me que pode existir algum extremismo religioso
que não permite aos cidadãos olharem com clareza para a medida em
questão. É certo que nem todos os cidadãos devem tê-lo feito, mas,
parece seguro inferir que, pelo menos, alguns dos cidadãos devem ter
votado com base nas suas crenças religiosas, ou seja, a informação que
está na base da sua orientação de voto é completamente enviesada.
Ora, este é um tipo de problema que já tinha sido discutido no
crenças pré-existentes, tal como sugere Brennan, num grupo religioso
damental em democracia, e todo, e qualquer cidadão tem o direito de
praticar a religião na qual acredita. Todavia, a sua religião não pode
ser um motivo ou um pretexto para impor as suas crenças aos outros,
ou negar os direitos do outro. A esmagadora maioria das religiões tem
como um dos seus pilares a tolerância. Parece-me pouco tolerante negar, neste caso em concreto, o direito de casamento a alguém com base
nos pressupostos e crenças, no caso religiosas, previamente adquiridas.
Para concretizar isto num exemplo, se alguém rejeitar os direitos das
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está a abrir portas a que alguém possa rejeitar o direito à prática de uma
religião diferente com base nas suas crenças religiosas. Em ambos os
casos, existem claramente comportamentos antidemocráticos. A liberdade religiosa é tão importante como qualquer direito das minorias e
uma não deve subjugar a outra.
O segundo ‘tipo’ de estado que é mais propenso a aceitar medidas
anti minorias é o ‘tipo’ de estado que tenha leis de sodomia (leis que
que o voto tem como base uma visão extremamente conservadora e
pouco tolerante de práticas sociais que divergem daquela que a maioria
pratica. O conservadorismo parece ter seguramente tido uma grande
o direito de ser mais conservadores ou mais liberais no que às práticas
sociais diz respeito, agora não podemos deixar que essas práticas nos
ceguem de maneira a limitar esse mesmo direito ao próximo. Recorrendo sempre ao mesmo tema, existe uma necessidade profunda de
maneira que possam compreender que em democracia não podemos limitar os direitos do outro. Ao fazê-lo abrimos uma porta perigosa para
que o outro possa fazer o mesmo.
O terceiro ‘tipo’ de estado que está mais predisposto a aceitar medidas que sejam anti minoritárias é o estado onde exista uma acérrima
disputa pelo poder. Este caso pode ser desfeito em duas partes: 1) A
ânsia pelo poder que subjuga qualquer tipo de ideais, em virtude do
alcance desse mesmo poder; 2) o retrato daquela mesma sociedade que
apoia e suporta a opressão dos direitos das minorias. Poder-se-ia fao ponto do ensaio reforço apenas duas maneiras fundamentais que temos para resolver este problema: a) O recorrente tema da educação – é

o mais importante não seja ter poder, mas sim, exercê-lo com qualidade
e dignidade.
pessoas do mesmo sexo, têm na sua própria legislação uma opressão
dos direitos das minorias. Muito poderia ser dito acerca deste assunto,
contudo, parece-me pertinente deixar esta consideração: um estado que
oprime os direitos de uma minoria, no caso através da formulação da
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sua legislação, é um estado democrático?
Esta consideração conduz-nos precisamente à segunda parte da
nar este problema da democracia direta: os “direitos democráticos”18.
Se por um lado sublinhamos o contexto histórico-social que tem, na
minha visão, uma importância fundamental na opressão dos direitos
das minorias, também é factual que é o sistema da democracia direta
que permite que essa opressão se concretize, através de iniciativas e do
poder popular.
moção do carácter representativo da democracia, e a possibilidade dos
cidadãos conseguirem por a voto e votar algum tipo de legislação abre
um precedente perigoso. As minorias podem ver os seus direitos vilipendiados, em virtude, dessa mesma possibilidade. Podem ser opressas
mesmo elas próprias consigam mudar algo.
Como podemos então encontrar alguma forma de controlar e impedir esta possibilidade aberta pela democracia direta? Como já referido acima é necessária a introdução do conceito de direitos democráticos. Este conceito, tal como o vou apresentar, foi introduzido por
Chantal Mouffe no seu livro O regresso do Político
da seguinte forma:
Este conceito é introduzido na visão pluralista da autora, que de
uma maneira geral, pretende que a democracia se estenda a todos os
problemas democráticos contemporâneos, para que se consiga alcanAquilo que será fundamental para a resolução do nosso problema
é uma certa perda de individualidade em prol do coletivo que esta deelements of the liberal democratic tradition, no longer viewing rights in
an individualist framework but rather conceiving of ‘democratic rights’
”19
Um exemplo prático, pegando no direito que tem sido discutido
18. Mouffe, Chantal, “Radical Democracy: Modern or Postmodern?” in The Return of the Political, verso
1993, p.18
19. Mouffe, Chantal, “Radical Democracy: Modern or Postmodern?” in The Return of the Political, verso
1993, p.18
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de casar e esse direito tem de ser um direito coletivo, ou seja, comum
aceite, eu posso casar com quem eu quiser, então todos devem poder
da pessoa com quem ele vai casar. Ao fazê-lo estará também a limitar
o seu próprio direito.
mos numa possibilidade de legislação dos direitos democráticos, seria
que pudesse vetar qualquer legislação quer popular, quer tradicional,
caso esta fosse considerada com violadora daquilo que são os direitos democráticos. Devemos também educar e alertar os cidadãos para
aquilo que são os direitos democráticos e para a sua necessidade para
a vida em democracia. Os direitos nunca serão democráticos senão esdemocracia. De tal forma que, votar contra os direitos democráticos
seja votar contra a democracia, tema que será desenvolvido no próxiPara além da necessidade de educar os cidadãos que tem sido
exaustivamente sublinhada, a ideia que, fundamentalmente, quero
sublinhar é a necessidade de criar um mecanismo que possa intervir
quando os direitos democráticos estiverem a ser violados. Poderá ser
argumentado, bom, mas, isso não removeria o carácter direto da demotem, necessariamente, de ser uma democracia extremamente radical.
Tem sim de dar aos cidadãos a possibilidade para poderem intervir na
legislação e nas decisões que as intuições governamentais possam tomar. É uma repartição do poder, de uma forma direta, pelos cidadãos. A
ideia não passa por remover as instituições presentes em qualquer democracia representativa, seja ele de que tipo for, mas sim, por dar aos
cidadãos a capacidade de intervir diretamente com essas instituições.
Pouco rigorosamente falando, seria a criação de outra instituição, com
poder de decisão e intervenção direta que seria composta por todos os
cidadãos.
Em suma, o problema dos direitos das minorias num sistema de
democracia direta tem duas grandes causas: alguns ideais antidemocráticos presentes numa comunidade que é maioritária e a possibilidade
dade possa ser materializado. O problema pode ser resolvido através
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urgência’, chamemos-lhe assim, com a capacidade de vetar legislação
popular ou tradicional que viole os direitos democráticos.

III. As forças antidemocráticas numa democracia direta
Como lidar com as forças antidemocráticas numa democracia? O
problema que aqui levantamos não é novo e já vem sendo levantado
desde as democracias da Grécia antiga, nomeadamente através de Platão e dos seus paradoxos da liberdade e da democracia. Mais contemporaneamente, a questão continua a colocar-se apesar de os sistemas
que vigoravam na Grécia Antiga. Todas as questões deste género, derivadas destes paradoxos, constituem um problema profundo aos vários tipos de democracia, contudo, numa democracia direta o problema
torna-se exponencialmente maior.
Com a já sublinhada remoção de alguns mecanismos que permidos cidadãos na hora de optar por esta ou aquela legislação, este ou
aquele candidato, esta ou aquela medida, a reversão ou a amenização
do que em sistemas democráticos representativos.
O problema torna-se assim de fundamental resolução para conseguir consolidar a democracia direta como um sistema democrático
alternativo viável, dado que, aparentemente, este problema, comum
a todos os sistemas democráticos, torna-se um problema ainda maior
num sistema de democracia direta. Se uma ameaça à democracia se
torna maior numa versão de um sistema democrático, então esse sistema democrático não é um sistema democrático viável. Se a democracia
direta é essa versão que potencializa uma ameaça à democracia, então
esta não é um sistema democrático viável.
Todavia, importa analisar se este problema é um real problema e
se os paradoxos do qual ele deriva levantam, de facto, um obstáculo à
o bom funcionamento de uma democracia.
Para poder fazer esta análise será importante, primeiramente, olhar
para a solução de Karl Popper para dois paradoxos levantados por Platão à democracia. Em segundo lugar, parece-me pertinente olhar para
uma distinção ‘nós/eles’ exposta por Chantal Mouffe no seu livro The
Return of the Political que nos ajudará a compreender melhor a posição de Popper e a convergir na posição que me parece ser a mais correta de que este problema não é de facto um problema, mas sim, uma
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Posto isto, a questão que se levantará será a seguinte: um sistema
mocráticos do que um sistema de democracia representativa? Pareceum sistema de democracia direta. Por outras palavras, um sistema de
mocrática do que um sistema de democracia direta.
Paradoxos da democracia
O primeiro e talvez mais famoso autor a levantar os paradoxos
democráticos, como já mencionamos na secção anterior, foi Platão. Os
dois principais paradoxos democráticos para os quais vamos olhar nesta secção são:
1) “Paradoxo da Liberdade”20 – Se o povo acreditar que não deve
ser o mesmo a governar este pode, livremente, eleger um tirano
para o fazer. O povo tem a liberdade de abdicar da sua própria
liberdade.
2) “Paradoxo da Democracia”21 – Uma maioria popular pode atribuir o governo a um tirano. Por outras palavras, aquilo que a
democracia visa ser o exato oposto, a tirania, pode ser concebida dentro da própria democracia.
Estes dois paradoxos têm bastantes semelhanças entre si e acabam
por se complementar. Se por um lado existe a liberdade para eleger um
tirano para governar, por outro essa decisão maioritária deve ser aceite,
tação da vontade da maioria expressa através do voto.
Karl Popper, no seu livro, Open Society and its Enimies vol.I parece ter evitado estes dois paradoxos. A sua solução a expõe estes paradoxos não como problemáticos, mas sim, como fundamentais para um
sistema democrático. É uma absorção destes paradoxos, por parte da
essenciais da democracia.
Comecemos por olhar para a teoria à qual ele chamou “teoria do
controlo democrático”22 que é uma teoria que tem por base uma pro20. Popper, Karl, “Chapter 7: The Principle Of Leadership” in Open Society and it’s enimies vol I, pp. 125
21. Popper, Karl, “Chapter 7: The Principle Of Leadership” in Open Society and it’s enimies vol I, pp. 126
22. Popper, Karl, “Chapter 7: The Principle Of Leadership” in Open Society and it’s enimies vol I, pp.126
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posta de resistência à tirania. Ou seja, em vez de partir do pressuposto
que a democracia é o sistema mais justo e intrinsecamente bom, o autor
enfraquece essa posição, defendendo apenas que é um sistema melhor
do que a tirania. O autor começa assim por fazer a distinção entre dois
tipos de governo:
1)
sair sem uma revolução, isto é, as próprias instituições providenciam meios para a população poder mudar o sistema governamental, ou os seus integrantes se assim o entenderem – e.g.
eleições. É também um governo no qual as “tradições sociais”23
(de uma maneira geral é uma aplicação da ideia de Popper de
que as tradições desempenham um papel na tomada de decisões
por parte das pessoas) asseguram que estas intuições não po2)

sair através de uma revolução, quando essa revolução for pos-

Ao primeiro tipo de governo Popper irá chamar de democracia e
ao segundo de tirania ou ditadura. O autor sublinha ainda que, a sua
trita do sentido de democracia traduzido na sua ‘essência’ como a regra
ce the actions of their rulers by the threat of dismissal, they never rule
themselves in any concrete, practical sense.”24
podermos avançar na discussão desta problemática.
criar meios para evitar a tirania a todo o custo. Ora, isto não implica
as decisões que dela resultem sejam as melhores ou as mais justas, ou
até, como Popper, avança que sejam melhores que as de um “tirano
benevolente”25.
É com base nesta argumentação que Popper escapa aos paradoxos.

23. Popper, Karl, “Chapter 7: The Principle Of Leadership” in Open Society and it’s enimies vol I, pp.126
24. Popper, Karl, “Chapter 7: The Principle Of Leadership” in Open Society and it’s enimies vol I, pp.127
25. Popper, Karl, “Chapter 7: The Principle Of Leadership” in Open Society and it’s enimies vol I, pp.127
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a de permitir aos seus cidadãos que tenham a liberdade para mudar o
sistema governamental, a partir do próprio sistema, a partir das suas
instituições. Embora o papel principal de uma democracia seja o de
,o
-

nar em harmonia.
Parece seguro inferir, das linhas argumentativas de Popper, que
existirá sempre em democracia a possibilidade, providenciada pelo
próprio sistema, do seu abandono. Existindo a possibilidade, é provável que, muitas vezes, apareçam movimentos que tentem concretizar
essa possibilidade. Ora, dado este carácter da democracia apontado por
Popper, estes movimentos antidemocráticos parecem ser uma caractetivas são uma espécie de mal necessário.
dem ser compreendidas ao olhar para o binómio, nós/eles sublinhado
pela autora Chantal Mouffe, (já sugerido por Carl Schmidt e Derrida)
no seu livro The Return of the Political. A ideia principal é a de que o
de. Todavia, para existir essa construção do ‘nós’ é necessário que este
seja limitado por alguma coisa, neste caso serão ‘eles’. ‘Eles’ seriam
Concretizando com um exemplo: numa sociedade democrática o ‘nós’
pode envolver todos aqueles, que nas suas diferenças (e.g. liberais vs
socialistas), defendem uma democracia, enquanto o ‘eles’ seriam aqueles que estariam exteriores a esta comunidade e não defenderiam a democracia.
grupo de ‘outsiders’

-

de um ‘nós’ está umbilicalmente ligada a existência de um ‘eles’, a
A própria autora avança que uma completa realização da demoimpossibility of a full realization of democracy.”26 Ou seja, nunca exis26. Mouffe, Chantal, “Feminism, Citizenship and Politics”, in The Return of the Political, Verso 1993,
p.85
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integrantes da mesma todos os cidadãos, dado que a própria existência
dessa comunidade depende dos seus limites que são dados por uma
outra comunidade exterior à mesma.
Esta distinção ‘nós/eles’ só vem fortalecer a proposta de Popper
acerca daquilo que é uma democracia. Vem reforçar a ideia de que em
democracia haverão sempre posições divergentes, e que só esse sistema é que possibilitará sempre uma via para que os seus cidadãos, quer
de um lado, quer do outro possam manifestar e tentar levar a cabo a
para o surgimento e a persistência de grupos que pretendem, de uma
maneira ou de outra, seguir um caminho antidemocrático. Todavia, é a
própria existência desses grupos que possibilita a existência da comunidade democrática.
A democracia é de tal forma livre que possibilita dentro do seu
sistema o seu próprio abandono; é de tal forma livre que permite que
existam dentro do seu sistema, grupos que pretendem abandonar a democracia. Se considerarmos o ‘nós’ como uma comunidade pró-democracia e o ‘eles’ como uma comunidade antidemocrática, então os movimentos antidemocráticos são, de facto, uma consequência negativa
por parte dos sistemas democráticos, o problema das forças antidemocráticas dentro de uma democracia não é, de facto, um problema,
a qual todos os sistemas democráticos têm de lidar. Subscrevendo a
poderia ser. Para um sistema ser democrático, entre outras coisas, ele
tem de possibilitar os seus cidadãos com meios institucionais – eleições- para esse mesmo sistema poder ser abandonado.
a seguinte questão: lida ou não a democracia direta pior do que a demo-

A democracia direta e antidemocracia
preconceito que me parece existir em relação à democracia direta. Um
tros que encontramos numa democracia representativa. É certo que terá
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menos mecanismos entre os cidadãos e a tomada das decisões, nomeadamente, porque esta pode ser feita através dos mesmos, mas, não é
necessária a dispensa de qualquer tipo de instituições inclusive, instituições que possam, mediante certos quadros – e.g. uma constituição
- reverter certas decisões tomadas pelos próprios cidadãos.
A maneira como devemos olhar para uma democracia direta, na
minha visão, é uma democracia que dá aos cidadãos as ferramentas
necessárias para intervir diretamente na legislação e na tomada de decomo uma criação de uma nova instituição que seria composta pelos
cidadãos.
Suponhamos uma democracia representativa semipresidencialista. Suponhamos agora que o parlamento aprova uma determinada medida x. Ela não interfere em nada com a constituição por isso é aproveta. Contudo, os cidadãos são, na sua maioria, fortemente contra essa
medida. Ora, num sistema de democracia direta eles deveriam ter a
possibilidade de, se conseguirem reunir uma determinada percentagem
do eleitorado (e.g. através de uma espécie de petição), que se manifeste
contra essa tal medida, fazer com que esta questão fosse colocada nas
mãos dos cidadãos e que estes se pronunciassem acerca da mesma.
Por exemplo, estar previsto que uma petição deste género que reunisse
esta é aprovada ou não.
Outro exemplo poderia ser dado da seguinte forma:
Se uma determinada medida proposta por uma determinada percentagem do eleitorado for aprovada pelas instituições competentes
vamente, a decisão nas mãos dos cidadãos para decidir se esta é aprovada ou não.
Ou seja, estes exemplos servem para sublinhar que, as democracias diretas devem ser propostas como democracias onde são criados
os mecanismos para os cidadãos poderem interferir diretamente com
as decisões que são tomas pelos seus governantes e não como uma
espécie de anarquia popular onde os cidadãos decidem tudo por si só.
Dito isto, poderiam ser, certamente, levadas a cabo pelos cidadãos, propostas antidemocráticas que na democracia representativa
res, esse tipo de medidas pode ser controlado através de algum tipo de
mecanismo, como, por exemplo uma espécie de tribunal constitucional
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que não aprovasse nenhuma medida que violasse os direitos democráticos, quer seja proposta pela via tradicional, quer seja proposta pela
via popular.
Assim, não me parece que a democracia direta possa proporcionar
um cenário de abandono da democracia mais provável do que uma
democracia representativa. Até porque dando mais poder à população,
se poder. Aquilo que poderia acontecer era serem sugeridas medidas ou
legislação antidemocrática e, nessa altura, teriam de existir mecanismos para pôr em ‘check’ a população e relembrá-los de que para viver
em democracia existem algumas condições que são necessárias – entre
elas, os já citados direitos democráticos.
Quero sublinhar ainda que, se a população realmente quiser abandonar a democracia não creio que seja a democracia representativa que
o vá impedir. Mesmo que, os cidadãos não possam diretamente interferir com a tomada de decisões, tal como apontado por Platão, eles ainda
podem eleger um tirano. Existem casos, um pouco por toda a Europa,
tão presentes nos seus parlamentos, e em alguns dos casos formam até
Existem outros fatores que me parecem ser mais fundamentais para
análise desse tipo de comportamentos, nomeadamente, a qualidade e o
te o tipo de sistema democrático que está em vigor.
Se um dia chegar a hora de decidir se devemos continuar a viver
em democracia, os democratas terão de defender a democracia e os
antidemocratas terão de fazer o seu melhor para provar que existe um
sistema melhor que este e só nos resta esperar que por essa altura o
mocracia que estiver em vigor este é um cenário que estará sempre em
aberto de igual forma, não mais num do que noutro.
cracia, não se torna um impedimento para a viabilidade de um sistema
de democracia direta.
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Conclusão
visão distópica ou completamente pessimista da possibilidade da execução de um sistema deste tipo.
Como vimos, seriam precisas algumas alterações para levar a cabo
na tomada de decisões do seu estado, quer educacional para poder desenvolver a capacidade de voto de cada um dos cidadãos e aumentar a
veis. É ainda necessário que, se criem mecanismos para poder salvaguardar os direitos todo o tipo de minorias que existam e que terão de
viver com as decisões que a maioria tomar.
Contudo, estas alterações não me parecem ter um carácter utópico
é aquilo que faz
com que se olhe para sistemas de democracia direta como uma espécie
de ‘tirania popular’, onde todos são subjugados pelas decisões tomadas
pela maioria sem qualquer tipo de proteção. Esta visão tenebrosa, não
me parece ser a visão mais clara daquilo que pode ser um sistema de
democracia direta. Parece existir quase que um exagero trágico na possibilidade de execução de um sistema deste tipo. Inclusive autores que
defendem democracias mais radicais, defendem que as democracias
numa democracia direta de forma ponderada, de a maneira a conciliar
a intervenção direta dos cidadãos na tomada de decisões e a proteção dos direitos de todo e qualquer tipo de minoria através de vários
e.g. mantendo todos os órgãos de representatividade.
Parece-me uma visão errada olhar para a democracia direta como
A discussão, apesar de ainda não estar fechada, poderá vir a ser
dos sistemas democráticos é o melhor sistema, o sistema de democracia direta ou o sistema de democracia representativa? Teriam de ser
pesados os prós e os contras de cada sistema, as mudanças necessárias
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para a implementação e/ou maximização do potencial de cada um dos
as vantagens e desvantagens que cada um dos sistemas traria. Seria,
certamente, uma boa discussão de ideias, mas que, não foi nem é o
propósito deste ensaio.
Em suma, parece-me que este trabalho procurou e conseguiu dar
resposta ao problema ao qual se propôs responder, o que por conseguinte, deixa claro que a democracia direta não tem de ser um sistema
democrático alternativo viável.
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Resumo

A economia política, enquanto ciência, reveste na contemporaneidade uma preponderância no modo de pensar e exercer o poder político que torna problemática
a autonomia do mesmo e o modo como esse poder se relaciona com a população. Na
nossa análise partiremos da indagação dos pressupostos do liberalismo económico do
século XVIII, o naturalismo e o princípio do laissez-faire, recorrendo à metáfora da mão
invisível de Adam Smith, segundo uma abordagem governamental foucaultiana, de
modo a responder à seguinte questão, será a racionalidade económica a melhor forma
possível de pensar e exercer o poder político? Questão que nos remete para uma subquestão, não será, por outro lado, falacioso o pressuposto naturalista que funda essa
ciência, uma vez que tem como causa de sustentação uma ordem legal? Defendemos
que o neoliberalismo é a concretização histórica de uma racionalidade governamental
liberal - precisamente por este conceito implicar uma inversão da finalidade primeira
do liberalismo, a de um instrumento crítico, um limite interno à governação, e não um
modo de exercer o poder economicamente - face a essa possível falácia naturalista, não
implicará o neoliberalismo a repristinação do problema jurídico, ou seja, o excesso
de regulamentação e coercibilidade da vidas das populações e de cada um individualmente? O nosso argumento tentará responder afirmativamente a esta questão.
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Resumo
Neste ensaio, procura-se compreender, através da obra O Contrato Social, o que
é a liberdade para Rousseau e como é que esta se pode construir numa dimensão
coletiva. Através de uma comunidade orientada pela Vontade Geral, a liberdade individual é garantida aos cidadãos em dois sentidos: por um lado, a Vontade Geral
é uma concretização da própria liberdade e, por outro, é sua pré-condição necessária. Explica-se ainda como, através da autodeterminação coletiva, é possível superar a condição alienante do estado de natureza. Com o objetivo de afastar Rousseau
de associações ao totalitarismo, são analisados os argumentos de alguns dos seus
maiores críticos. Por fim, como tentativa de atualização da sua teoria política, estabelece-se uma relação de semelhança entre esta e as teorias da democracia radical.
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