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A questão da experiência

A presente reflexão parte da preocupação lógico-epistemológica
com a fundação e fundamentação do acto de conhecimento, mais
precisamente do seu cerne fundamental, o sentido, isto é, a pura
semântica constituinte do que é irredutível no pensamento, óbvio
integrante único do que o ente humano é em termos daquilo que
nele não é, em termos imediatos, materialmente redutível, indepen-
dentemente do nome que se lhe atribua: mente, alma, pensamento,
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4 Américo Pereira

espírito, etc.; nome que é substantivamente irrelevante. Mas parte
também de um pequeno, se bem que fundamentalíssimo texto de
Aristóteles, precisamente, de seus Segundos analíticos, a parte fi-
nal deste texto, «19», intitulada: «Apreensão dos princípios», cor-
respondente ao texto das cotas 99b15 a 100b15.1

Qualquer tentativa de estabelecimento do que seja o sentido que
se confunde com a presença própria do ser humano, presença que
se dá exactamente na forma semântica do sentido, passa necessa-
riamente pela procura da definição do que seja a mesma experiên-
cia humana,2 a mesma experiência que ergue o ser humano como
ser humano, isto é, e no dizer do mesmo Aristóteles, como o ser
que possui o logos. Melhor, ainda, como o único acto de logos a
que temos acesso directo.

Mas reside também nesta mesma expressão de Aristóteles o
problema de entendimento do que é o ser humano como entidade
precisamente lógica, portadora de logos, pois a própria experiência
humana não diz do ser humano, melhor, o ser humano como por-
tador ou possuidor do logos, mas como sendo ele próprio o logos
enquanto experiência própria irredutivelmente sua.

Este sentido do sentido, muito antigo e cuja origem se perde
nas profundezas abissais dos incoativos tempos da origem do ser
humano, atinge o seu máximo possível com o mestre de Aristóte-
les, Platão, que percebe, na sequência de Heraclito, que o ser hu-
mano, enquanto propriamente ser humano, é uma forma lógica em

1 Seguimos a versão de TRICOT Jean, Organon IV. Les seconds analytiques,
Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1979, X + 251 pp., pp. 241-247.

2 O sentido de «experiência» que aqui usamos não coincide, como é ób-
vio, com o sentido de «experiência» cunhado pelo próprio Aristóteles, sentido
restrito a uma fase de um processo mais vasto e variado, mas assume um carác-
ter universal, que abarca todo o universo de sentido haurido pelo ser humano,
enquanto em acto. Coincide, pois, precisamente, com o que constitui o ser hu-
mano enquanto unidade actual própria de sentido. A experiência humana é o
verdadeiro único transcendental a que temos ou podemos ter acesso, exacta-
mente porque é o que, enquanto propriamente humanos, somos: nós somos este
mesmo transcendental em acto.

www.lusosofia.net
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A experiência em Aristóteles e a questão... 5

acto incarnado, pondo toda a sua atenção precisamente sobre esta
parte propriamente lógica do ser humano, a sua «alma» (daqui, a
aparente dicotomia platónica entre alma e corpo, com preferência
para a alma). Para Platão, a salvação possível do ser humano, de
cada ser humano, pode advir por meio do movimento de conversão
geral da alma,3 isto é, pela adequação do logos próprio de cada ser
humano ao logos transcendente e transcendental do Bem, maravi-
lhosamente dado em imagem na metáfora do sol em A politeia.

Quer isto dizer que, em Platão, o sentido da experiência hu-
mana transcende o sentido expresso em Aristóteles, que é restri-
tivo e consequentemente pobre. O sentido que iremos supor e
utilizar para «experiência», quando outro não for expressamente
enunciado, será o de coincidência com o todo do sentido, do logos
que constitui a mesma presença semântica do ser humano a tudo e
de tudo ao ser humano precisamente como sentido, sem qualquer
alternativa possível ao mesmo sentido, enquanto tal não redutível.
Tal significa que «experiência humana» coincide, para nós com a
totalidade de tudo o que o ser humano é sob o ponto de vista do
sentido em acto.

Como nada é, em acto, acessível ao ser humano sem este acto
de sentido, «experiência» coincide com o todo do acto do ser hu-
mano de que há ou pode haver uma qualquer referência humana e
define o que é propriamente o âmbito semântico do mesmo ser do
ser humano, enquanto acto de sentido. Do ponto de vista do ser
humano, nada mais é possivelmente acedível e todo o acesso rea-
lizado foi realizado neste e por meio deste âmbito. Esta definição
tem a óbvia vantagem de ser o mais universal e unívoca possível,
evitando, assim, possíveis equívocos. Como também é óbvio, este
sentido de univocidade da experiência implica que, sendo tudo ex-
periência neste âmbito, há que encontrar o modo de explicar a vir-
tualmente infinita possibilidade de experiência, na forma de tam-

3 PLATÃO, Politeia, 518 c-d.
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6 Américo Pereira

bém virtualmente infinitos conteúdos possíveis para esta mesma
experiência.

Há que assinalar, liminarmente, uma dificuldade que é inultra-
passável: na sua mesma dimensão de absoluta coincidência com o
todo do sentido possível, a mesma experiência não pode fundamen-
tar-se desde fora, isto é, indo fora de si mesma buscar as suas mes-
mas razões, pelo que todo o seu trabalho consistirá em tentar en-
contrar em si mesma possíveis razões de sua mesma fundamen-
tação, ainda que essas eventuais razões possam ser, ao modo de
Descartes, eventualmente indiciantes de que a mesma experiência
possa radicar em algo que a ultrapasse: mas, independentemente do
que esse algo possa ser, apenas no interior da experiência podemos
encontrar tais eventuais indícios.4 É esta a razão profunda e incon-

4 O truque epistemológico de Kant, no que se refere à questão do âmbito total
da experiência, reside em introduzir algo que pretende que seja concomitante-
mente imanente e transcendente à mesma experiência: o plano transcendental, a
pura estrutura lógica, puramente lógica, da arquitectónica transcendental. Como
não dependente da experiência, isto é, como é a priori, esta estrutura puramente
lógica transcende a experiência, mas, como sua forma, ainda que meramente
lógico-transcendental, é-lhe imanente, sob pena de não ter com ela qualquer re-
lação. A tal irracional paradoxo, acresce ainda o facto de, para que possa haver
uma qualquer referência a este plano, ter de haver uma qualquer forma de in-
tuição da sua existência, ainda que esta seja meramente lógica, também. Assim,
subjacente a todo o projecto de Kant está uma nova forma de intuição, que serve
para proporcionar a possibilidade não física/empírica que a remoção da intuição
intelectual tinha eliminado: uma intuição lógica, de que não é assinalada a es-
trutura suporte de seu acto. Sem estrutura suporte, esta mesma intuição lógica
não pode ser senão algo de mágico, pelo que, assim, necessariamente, o acesso
à existência de algo como um plano transcendental é algo de mágico. A resposta
no sentido de ser um dado não satisfaz, pois qualquer entidade postulada que
não tenha origem numa intuição sensível pode sempre ser dita como «dado»:
um cão com cem patas é tão dado como a arquitectónica transcendental de Kant,
pois também dele não há intuição intelectual ou intuição sensível. A própria
imaginação, mesmo quando quer ser mágica, necessita de dados que lhe adve-
nham ou por intuição sensível ou intelectual. Deste modo, onde foi Kant buscar
o plano transcendental de possibilidade de conhecimento a priori? Repare-se
que não se pode perguntar algo como: «a que intuição foi Kant buscar...», pois

www.lusosofia.net
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A experiência em Aristóteles e a questão... 7

tornável que obriga a que honestamente, em epistemologia, não se
restrinja liminarmente o âmbito possível da mesma experiência,
sob pena de também liminarmente impedirmos a própria experiên-
cia de encontrar a sua mesma qualquer fundamentação (erro ou
truque anti-epistemológico de muitas escolas, mormente dos em-
piricismos).

Independentemente do que se venha a encontrar como funda-
mento, presença ou estrutura na e da experiência, a questão de
como a experiência se dá, de como os primeiros elementos seus
nela surgem é de evidente fundamental importância. É aqui que a
reflexão de Aristóteles sobre os «primeiros princípios» e sua apre-
ensão importa.

O que é um qualquer princípio?

«Princípio» tem de necessariamente dizer-se do início absoluto de
algo, sob pena de necessária equivocidade. Deste modo, todas
as outras e equívocas acepções de «princípio» são liminarmente
afastadas da nossa discussão. Assim sendo, e tendo em consi-
deração que o assunto aqui discutido diz respeito precisamente
ao único modo de o sentido ser em acto, a questão do princípio
é absolutamente fundamental. Que é o princípio do sentido? Por
que começa o sentido? Porque começa o sentido? Mesmo que
seja vedado ao ser humano o acesso à resposta à questão «porque
começa o sentido?», não faz qualquer sentido pensar que lhe esteja
também vedado o acesso à resposta à questão já enunciada: «por
que começa o sentido?». Qual o seu princípio?

É evidente que, qualquer que seja a resposta a esta questão,
algo é absolutamente indesmentível: que o princípio, seja qual

não pode dele haver intuição intelectual ou intuição sensível. Então, que outra
forma, mágica, de intuição proporciona a referência a esse plano?

www.lusosofia.net
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8 Américo Pereira

for ou como for, marca indelevelmente e para sempre todo o sen-
tido actual e possível de que é início, sob pena de ter de se pos-
tular uma qualquer solução de continuidade, que não pode senão
passar por um interregno de sentido, isto é, por um nada de sen-
tido, quer dizer, por um nada de acto de sentido, em que este úl-
timo desapareceria, ficando por explicar como poderia recomeçar
e como seria a ligação semântica entre o que cessara e o que fora
«re»(?)-iniciado. Como é óbvio, este “re-início” teria de ser um
outro início absoluto, transitando para este novo início a questão
do princípio, desaparecendo na voragem do nada semântico tudo o
que fora o anterior princípio e suas decorrências. Aparece já aqui
a questão da necessária ligação do princípio a uma qualquer forma
de “memória”, de que Aristóteles também trata neste texto.

Tendo em consideração tudo o que ficou estabelecido acima,
a importância dos primeiros princípios é absoluta, pois todo o de-
mais deles de algum modo depende. A questão da apreensão dos
primeiros princípios é, pois, a mais importante de todas as pos-
síveis questões relacionadas com o sentido, uma vez que tudo o que
a jusante se passa é definitivamente marcado por aquela apreen-
são. Não vamos discutir a pertinência do termo «apreensão», pois,
qualquer que seja o termo utilizado, mesmo os eventuais origi-
nais helénicos alternativos para Aristóteles, nada mais poderá fazer
do que, neste estádio, indiciar a indesmentível existência de algo
primeiro no âmbito do universo do sentido: esta «apreensão» mar-
ca a presença de um primeiro, primeiríssimo sentido, de que todos
os outros irão, de um modo ou de outro depender.5 Situamo-nos (e

5 O determinismo tem aqui o seu leito de nascimento: e é um leito real,
pois, ou se postula uma qualquer forma de descontinuidade ontológica, isto é,
em acto, entre os actos, ou necessariamente tem de se perceber que há entre to-
dos eles, por imensos ou mesmo infinitos que sejam, uma qualquer relação de
continuidade ou contiguidade, mesmo que tal relação nos escape. A confusão
contemporânea entre descontinuidade de tipo físico – que se pode encontrar,
por exemplo, na teoria quântica – e descontinuidade metafísica ou ontológica
nada mais é do que, precisamente, uma confusão. Enquanto a descontinuidade

www.lusosofia.net
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A experiência em Aristóteles e a questão... 9

outra qualquer situação não é logicamente possível) precisamente
naquele topos lógico e ontológico em que a primeiríssima intuição,
ou seja, o primeiríssimo acto de sentido coincide com o mesmo in-
dubitável haver de algo em vez de nada. Por aqui se pode avaliar
a importância filosófica e epistemológica geral, ontológica em par-
ticular, deste momento único do sentido.

Que mais não fosse possível dizer acerca do princípio aqui em
causa, o que já ficou estabelecido marca indelevelmente a suma im-
portância do princípio do sentido, indiscernível do mesmo absoluto
início da ontologia e desta em seu mesmo todo não apenas real, mas

física implica apenas a quantificação mínima do que possa ser a máxima re-
dução possível da grandeza material-energética no âmbito físico, impedindo a
velha discussão da divisibilidade ou não divisibilidade infinita da matéria, a des-
continuidade ontológica implicaria que entre cada dois actos descontínuos não
houvesse acto algum, isto é, implicaria o nada absoluto entre cada dois ac-
tos descontínuos. Ora, na descontinuidade física, o acto infinito de haver acto
continua. Por exemplo, este universo em que estamos não cai no nada absoluto
porque os quanta são discretos, mas cairia, se fosse metafísico o lapso entre eles.
A descontinuidade entre os quanta supõe uma continuidade ontológica suporte
de algo que, nesta nossa dimensão, constitui o universo, onde os quanta podem
ser discretos. Sem esta continuidade ontológica, cada quantum seria, por si e em
si só, um universo absolutamente separado de qualquer outro, para sempre. Por
isso, pensar que o universo é o conjunto dos seus constituintes é pensar magica-
mente a relação entre os quanta. O determinismo, tendo nascido neste ambiente
metafísico, que sabia da necessidade ontológica de uma não descontinuidade
segundo o acto, perverteu o horizonte epistemológico, ao reduzir a relação en-
tre os actos a meras linhas de sucessão linear entre actos. Ora, pensemos na
metáfora leibniziana da mónada: os actos não se relacionam linearmente, mas
“esfericamente”, numa integração relacional infinita. O que derrota os sonhos
de controlo do ser por parte dos deterministas é o facto de terem em parte razão:
sabendo os dados necessários para a actualização de um qualquer acto, pode-
mos determinar a sua actualização, só que os dados necessários são sempre em
número actualmente infinito, pelo que nunca é possível a sua determinação ac-
tual cabal, completa. Quer isto também dizer, e aqui Leibniz tinha completa
razão, que, para a determinação de cada acto, é necessário o conjunto total das
suas relações, conjunto que é sempre infinito em acto. Deste ponto de vista, a
crítica de Hume à causalidade é simplesmente infantil.

www.lusosofia.net
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10 Américo Pereira

possível. As questões posteriores a este mesmo momento, relati-
vas ao processamento destes primeiríssimos dados, são obviamente
apenas relativas em termos de importância epistemológica e on-
tológica e toda a ciência ou ontologia que dê mais importância
a estes últimos, descurando no todo ou em parte a questão dos
primeiros princípios de que tudo necessariamente parte não pode
deixar de ser senão um modo voluntariamente condenado, à par-
tida, em termos do estudo do que é o real, limitando-se a cons-
truir esquemas artificiosos, necessariamente irreais. Assim, todo o
empiricismo, o kantismo decorrente e todas as teorias que, esque-
cendo o fundamental primeiro princípio, se perdem nas mecânicas
operatórias sobre dados cuja origem primeira desconhecem.6

Mecânica do conhecimento ou formação
lógico-ontológico-semântica do sentido?

O pensamento lógico de Aristóteles parece, a uma primeira e talvez
superficial vista, apontar para uma mecânica do conhecimento,
com consequente mecânica da formação do sentido. Tudo, pre-
cisamente salvo a apreensão dos primeiros princípios, parece de-
pender de um mecanismo necessário que, desde que funcione bem,

6 Assim, também, todo o movimento, ligado a dinâmicas tirânicas e
oligárquicas de poder, de negação do valor político – para não dizer episte-
mológico – da investigação pura fundamental, para a qual existem apenas fundos
financeiros residuais, sendo o grosso do financiamento reservado para as investi-
gações que servem os propósitos das oligarquias constituídas, fornecendo-lhes,
sobretudo através do avanço tecnológico, meios cada vez mais sofisticados de
controlo da massa anónima dos semi-escravos que, ironicamente, produzem os
meios financeiros utilizados. Neste ambiente epistemológico, dominado por oli-
garcas avessos à investigação fundamental, um Platão ou um Newton teriam
morrido à fome. Mas um polemista anti-platónico e anti-metafísico ou um cien-
tista militar que use as leis de Newton para manter o seu amo no poder não.

www.lusosofia.net
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A experiência em Aristóteles e a questão... 11

permite formular o que é conhecimento, ciência, mesmo ontolo-
gia. Estes mais não parecem ser do que produtos mecânicos de
um processo mecânico de trabalho lógico-automático sobre dados
iniciais quaisquer. E isto não se aplica apenas à lógica de Aristóte-
les, mas aplica-se semelhantemente a todas as formas de lógica que
procedam mecanicamente, independentemente dos modos finos de
processo mecânico seu orgânico. Uma complexidade mecânica ou
uma alietoriedade mecânica não deixam de ser mecânicas. Mas
todas estas mecânicas deixam intacto o problema de como são em
si próprios os dados iniciais dos princípios primeiros, quaisquer
sejam.

É possível uma mecânica do conhecimento?

Certamente, se se dispensar como não interessante a questão da
apreensão dos primeiros princípios, quaisquer estes sejam e qual-
quer seja o seu modo de apreensão. É a tradicional posição em-
piricista de tipo paradigmático humeano, que reduz o interesse
epistemológico apenas ao que se passa depois de a «tábua rasa» da
“mente” ser impressionada, sem que interesse o quê objectivo que
«imprimiu» ou «impressionou» a rasa tábua ou como essa mesma
impressão se deu em todo o seu pormenor. Partindo, pois, de
um qualquer dado, já depois de dado, que não enquanto dado ou
dando-se, pode perfeitamente constituir-se um esquema que pro-
cure replicar mecanicamente a suposta combinatória, também su-
postamente mecânica, que se dá entre isso que foi dado. É claro
que a referida combinatória mecânica pode seguir como réplica os
diferentes movimentos conjuntivos ou dissociativos do diferente
dado, assim o explicando, mas não pode explicar ou seguir isso que
faz com que haja este movimento e não outro qualquer, pois nada
pode dizer acerca das relações enquanto tais, isto é, em seu mesmo

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

12 Américo Pereira

acto relacional, pois, da relação não há qualquer dado enquanto
tal, apenas dados acerca dos efeitos materiais das relações que, en-
quanto tais, não são materiais, o que Platão já tinha plenamente
compreendido, ao situá-las ontologicamente acima das coisas sen-
síveis (ta aistheta) e entre as coisas noéticas (ta noeta).

Nada nos permite duvidar de que Aristóteles, para todos os
efeitos e mesmo quando é negativamente crítico o melhor discípulo
de Platão, percebesse que o fundamental do jogo ontológico, lógi-
co, epistemológico e experiencial geral das coisas fosse essencial e
fundamentalmente de nível não material, não sensível e, portanto,
irredutível a níveis de uma mera combinatória material de coisas
materiais, à maneira de Demócrito.

Se Aristóteles produziu vários estudos que exploram uma apa-
rente mecânica epistemológica – reflexo de uma outra, ontológica?
–, como é manifesto em várias obras de estudo detalhado, é na sua
lógica que podemos perceber o quanto é, ainda, um platónico no
que respeita a questão da noeticidade da relação: a grande “mecâ-
nica” aristotélica não é a sua proposta física ou retórica ou política
ou psicológica, etc., mas a sua proposta do estudo das relações não
físicas entre entidades, também elas já não físicas, ao nível não do
discurso, mas do encadeamento relacional entre termos de vários
níveis lógico-ontológico. Proposta que, nos seus mesmos termos
próprios, se mantém perfeitamente válida.

A boa “mecânica”, a sobrevivente histórica parece, pois, ser a
do pensamento puro, não a “da matéria”. Porquê? Exactamente
porque, como Kant bem percebeu, a estrutura matemática-relacio-
nal, lógica, de isso que é o pensamento é transcendental ao mesmo
pensamento, quer no sentido propriamente kantiano quer no sen-
tido tradicional de transcendental. Assim sendo, a suposta mecâni-
ca do pensamento mais não é do que o modo próprio de o pen-
samento funcionar, seja mediante um esquema de tipo aristotélico
seja mediante esquemas outros, mas que são todos formas ontoló-

www.lusosofia.net
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A experiência em Aristóteles e a questão... 13

gicas de o mesmo pensamento ser e que o próprio pensamento vai
descobrindo como sua mesma estrutura formal.

Neste sentido, Kant tem razão, quando diz que o pensamento
só descobre nas coisas o que ele mesmo nelas põe, se restringirmos
as coisas ao mesmo pensamento enquanto estrutura. Assim, não
há propriamente uma «mecânica» do pensamento, mas um modo
próprio de o pensamento ser estruturalmente, a que se chama, por
causa de sua mesma regularidade assinalável em termos episte-
mológicos, «mecânica». Mas não é o pensamento que é mecânico:
antes é adequado ao modo de funcionamento do pensamento tudo
aquilo que lhe permite o encontro de regularidades com ele com-
patíveis, a que se chama regularidade «mecânica». O que não for
deste modo, não é dominável pelo pensamento de modo “mecâni-
co”, sendo relegado para o campo do genericamente caótico, para
empregar o termo mais assustador em termos da mesma racionali-
dade mecânica. É contra a redução da racionalidade possível a esta
mecanicidade que se erguem, por exemplo e na sequência da re-
dução idealista do transcendentalismo kantiano, um Schopenhauer,
um Nietzsche, um Kierkegaard (e já se tinha erguido como que pro-
feticamente um Pascal).

Assim, não fora o cuidado com a questão da apreensão dos
primeiros princípios, quaisquer, da experiência, Aristóteles seria
um mecanicista do pensamento, mas como teve esse cuidado, não
o é. No entanto, preocupar-se alguém com esta questão não quer
dizer que seja capaz de lhe responder ou, sequer, que seja possível
uma resposta. Mas há contributos interessantes para uma possível
resposta, a ser possível existir mesmo, ou, no caso de não o ser, para
a constituição de uma teoria das condições lógicas (e ontológicas?)
da mesma apreensão em causa.

Resulta muito claro da leitura deste trecho final dos Segundos
analíticos que a apreensão dos primeiros princípios não é produto
de um raciocínio: a sua eksis não é, pois, um modo relacional

www.lusosofia.net
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14 Américo Pereira

mecânico de tipo silogístico, dedutivo, mas também não é de outro
modo mecânico ao modo da indução.

Indução e dedução não são capazes de fornecer o acesso aos
primeiros princípios da experiência. Estes são dados, necessaria-
mente, por via puramente intuitiva.

A experiência, em sentido lato, como totalidade do acto semân-
tico do ser humano, a experiência em sentido estrito, como for-
mação metaforicamente sedimentar da repetição da recordação, se-
dimentação, por sua vez, da noção, fruto da persistência da im-
pressão sensível, dependem definitiva e inexoravelmente de isso
que é a apreensão dos primeiros princípios. Como, no primeiro
sentido, a mesma ciência é também uma forma de experiência,
também a ciência depende da mesma apreensão. Se a contem-
plação noética for nada mais do que o culminar de um processo que
tenha começado com a apreensão dos primeiros princípios, tam-
bém ela deles depende. Mas, se a contemplação for independente
daquele processo e se der – a modo platónico – como intuição in-
telectual, então, mais não é precisamente do que uma forma de
apreensão de princípios que, na forma que é a própria sua, não po-
dem ser senão «primeiros».

Na forma ou formas mediais entre os dois extremos intuitivos –
que podem bem coincidir em seu objecto – domina o modo mecâ-
nico da relação, mas este modo só é possível porque há um mo-
mento inicial não mecânico que lhe serve de base lógica e on-
tológica para o seu exercício. A menos que a intuição seja, tam-
bém ela, mecânica. Reside na esperança desta possível redução
mecânica e mecanicista da inteligência humana a algo de pura-
mente mecânico, já não apenas como processo associacionista de
materiais primeiros advindos por forma puramente intuitiva, o mo-
tor do trabalho das chamadas neuro-ciências, apostadas em encon-
trar a mecânica biológica do modo de intuição humano. É claro que
esta aposta só será honestamente ganha se for possível encontrar
um modo de reduzir o sentido intuitivo de tudo a formas mecani-
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camente redutíveis, como, por exemplo, as tabelas numéricas in-
formáticas materiais que, por exemplo, servem de suporte material
à tradução informática do que aqui escrevemos. Mesmo assim,
fica a questão da redutibilidade do sentido das tabelas como pro-
duto semântico humano, o que necessitará de uma meta-redução
semântica. O sentido do que aqui escrevemos não é obviamente
redutível a este ou a qualquer outro suporte material ou processo
mecânico. A questão geral é redutível à seguinte formulação: será
possível reduzir totalmente o sentido a algo que não seja, ainda,
sentido?

A questão da repetibilidade

A questão da repetibilidade tem uma importância fundamental não
apenas na teoria epistemológica de Aristóteles, mas em grande
parte do pensamento epistemológico, nomeada e mormente no con-
temporâneo. Mas a repetição é uma impossibilidade ontológica,
pelo que qualquer teoria que nela se baseie é necessariamente in-
válida. Só faz sentido falar em «repetição», se se estiver referindo
um acto qualquer n2 que tem como substância própria precisa-
mente o não ser um acto qualquer, mas uma segunda actualização
de um acto necessariamente anterior, sob todos os pontos de vista
possíveis, n1. Se não se cumprir esta condição, não se tratará de
uma «repetição», mas de algo novo, não repetido.

No entanto, para que n2 seja repetição de n1, tudo em n2 tem de
ser igual a n1, com excepção do momento, cuja diferença permite
que possa ser uma «repetição» e não o mesmo acto absolutamente.
Mas que implicações tem o que acabou de ser dito? Como é que
n2 pode ser igual a n1 em tudo menos no momento? Como é que
se “transporta” ontologicamente n1 de seu momento próprio até ao
momento, outro que o primeiro seu próprio, em que deixa de ser
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16 Américo Pereira

n1 para passar a ser n2? Em que “momento” se dá a transição? E
o que ou quem define esse “momento de transição”?

Mas como é que se “muda” algo sem que esse algo mude tam-
bém? É que não se trata de uma entidade matemática ou de outro
modo apenas puramente relacional (melhor do que «abstracta»),
mas de uma entidade que não tem dimensões puramente relacio-
nais, mas constitui um acto próprio, um acto de ser, capaz de re-
lações, sim, mas a elas não totalmente redutível, enquanto acto de
ser que é, acto que não apenas engloba em si todas as relações
actuais e possíveis, mas é o seu mesmo fundamento possível en-
quanto acto que é e que é este acto, substancialmente, e não um
outro acto qualquer.

As entidades puramente relacionais, enquanto puras relações,
são paradigmas de relacionabilidade, únicos para cada tipo de re-
lação possível, com infinitas concretizações possíveis, diferentes
na expressão, mas iguais enquanto modelo único. Assim, por e-
xemplo, qualquer comum número, de que há apenas uma essen-
cial substância paradigmática, mas infinitos modos concretos de re-
presentação (dessa mesma relação que paradigmatizam). Há infini-
tos modos de dizer a relação «12/2», todas elas mais não dizendo
paradigmaticamente do que «6».7 Assim, quando escrevemos «2.x
= 6», não estamos a escrever duas coisas substancialmente difer-
entes em ambos os lados da equação, mas substancialmente o mes-
mo: «6». E «6 = 6». Mas não há aqui qualquer repetição substan-
cial: não repetimos o número, “repetimos” o algarismo. Mas, se
o número é o mesmo, pois só há um seis em todo o universo on-
tológico, os algarismos não são o mesmo, pois o acto de ser daquele
que está à esquerda não é o mesmo do que o daquele que está à
direita, como é por demais óbvio, dispensando qualquer demons-
tração, aqui insultuosa da inteligência de quem lê.

Mas é precisamente com entidades como estes algarismos que
a ciência funciona fundamentalmente, embora use entidades como

7 Como é evidente, usamos a comum base decimal.
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o metafísico paradigmático «seis» para tentar encontrar, nos não
paradigmáticos algarismos e aquilo que de não metafísico repre-
sentam, estabilidades de tipo metafísico que permitam construir
algo que se possa denominar ciência. Mas esta estabilidade não
pode ser dada pela memória ou pela repetição, pois a primeira
não é seguramente estável e a segunda é simplesmente impossível,
pelos motivos já discutidos. Então, onde pode a ciência encontrar
a estabilidade de que necessita para pode ser?

É o mesmo Aristóteles quem já deu a resposta: a estabilidade
pode ser encontrada em necessária concomitância em dois níveis,
a saber, a) o nível lógico-estrutural, que não tem de ser necessaria-
mente a restrição aristotélica, válida onde é válida, mas tem de ser
alargado a todos os modos lógicos possíveis da e para a estrutura
indutiva e dedutiva do pensamento humano, trabalho virtualmente
infinito, pois não se pode assinalar previamente quais sejam todos
os modos possíveis; b) o nível puramente intuitivo, nível em que
a inteligência acede directamente ao sentido “das coisas” ou «às
coisas» como sentido, quer seja num modo tipificado como «sen-
sível» quer num modo tipificado como «inteligível», mas em que
o que acontece é sempre um acto de inteligibilidade realizado, isto
é, um acto de inteligência.

Mas há que perceber algo de fundamental, é que este nível b) é
omnitranscorrente, isto é, é transcendental a todo o processo, dado
que quer as mesmas indução e dedução, quaisquer que sejam os
seus mecanismos, se dão, passo a passo, por mais “mecânicos”
que esses passos sejam ou possam parecer, sempre por meio de
uma qualquer intuição, sem o que não é possível qualquer avanço.
Quer isto dizer que o ponto fundamental para a constituição da
ciência, de qualquer ciência, sob qualquer forma, é a definição do
que é uma intuição. Se é que tal é possível.
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