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Mimma Bresciani Califano (ed.), Paradossi e disarmonie nelle scienze e nelle
arti, Firenze, Leo. S. Olschki, 2008. X+ 208 pp. ISBN 978-88-222-5750-5
O presente volume representa a edição das actas do sétimo ciclo de conferências do
Centro Fiorentino di Storia e Filosofia delle Scienze, que teve lugar em Florença em 2005,
no âmbito de um projecto a que se deu o nome de Sapere e Narrare.
Antes de mais nada, é de frisar o tom essencialmente divulgativo de quase todos os
contributos, talvez inadequado no contexto de um colóquio organizado por uma entidade
tão prestigiada, onde, pelo contrário, seria legítimo esperar a proposta de leituras novas,
mais atrevidas e menos doxográficas.
Exemplifica essa tendência o estudo de Sergio Bernini (“Paradossi logici”, pp. 3-14)
dedicado aos paradoxos lógicos, que não parece ir muito além de uma abordagem meramente descritiva: paradoxos como o do mentiroso (que se tornou célebre na antiguidade
especialmente graças a Crisipo e a Teofrasto) e o de Russel (paradoxo dos conjuntos) são
simplesmente relatados e não submetidos a novas tentativas de investigação.
Mais interessante é o segundo contributo do volume (“Paradossi e enigmi nel mondo dei quanti”, pp. 15-34), no qual se destaca a análise do último verso do célebre poema
de Giacomo Leopardi, “L’Infinito” (E ’l naufragar m’è dolce in questo mare) por sua vez
comparado com as palavras que encerram a obra de Richard Wagner, “Tristan und Isolde”
(ertrinken, versinken, unbewusst, höchste Lust): os autores do estudo, Maria Luisa Dalla
Chiara, Roberto Giuntini e Giuliano Toraldo di Francia, analisam o poema à luz de um
“pensiero gestaltico”, que aplicam ao que eles definem como significados globais das palavras do poeta de Recanati: tais significados seriam vagos e responsáveis por evocações
múltiplas: daqui um resultado poético que só pode ser apreciado recorrendo à intuição
abrangente e que uma análise semântica tradicional, pela sua tendência para decompor
uma expressão complexa em todas as suas partes constitutivas, não conseguiria interpretar na sua inteireza.
O contributo de Salvatore Califano (“Simmetrie e asimmetrie nel mondo físico”, pp.
35-68) parte do conceito de simetria na Grécia antiga, que muito deve às especulações
pitagóricas (secção áurea) e platónicas (os chamados sólidos platónicos, isto é, poliedros
regulares que podem ser construídos em três dimensões), para depois se deter longamente
sobre a figura de Escher e sobre a atenção que as suas obras e as suas intuições no âmbito
da geometria suscitaram nos matemáticos das décadas de ’50 e ’60. Segue, no longo estudo, uma parte consagrada às simetrias existentes na natureza (inspirada, substancialmente, nos estudos de Charles Bonnet) e à quiralidade (propriedade de algumas moléculas que
consiste na capacidade de elas se configurarem em duas formas uma especular à outra).
A última secção do estudo – cuja leitura será decerto mais apreciada pelos especialistas –
analisa as teorias sobre a simetria aplicadas à aritmética.
O estudo de Piero Tani (“Alcuni paradossi nella teoria delle decisioni”, pp. 69-92),
sobre os paradoxos nas teorias das decisões, além de colocar o leitor perante interessantes
problemas de lógica, representa uma boa ocasião para reflectir sobre temas como o altruísmo e a solidariedade: nele são recordados paradoxos como o dilema do prisioneiro e o
jogo da divisão do dólar, cuja análise não pode prescindir de uma atenta reflexão sobre a
natureza humana considerada na sua egoística racionalidade.
Menos brilhante é o ensaio sobre Queneau (“Raymond Queneau e il gusto del paradosso”, pp. 93-114), que se limita a uma compilação de dados, muitas vezes biográficos,
que, se por um lado bem testemunham o interesse do intelectual francês pelos paradoxos,
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por outro lado não pagam o justo tributo à complexidade do seu pensamento. É também
de pôr em destaque o facto de a investigação sobre a figura de Queneau ser em larga parte
devedora dos escritos de Calvino (Segni, cifre e lettere e altri saggi e umas secções das Lezioni americane).
De grande valor é o contributo de Manlio Iofrida (“Le disarmonie di Gadda: una lettura della Meditazione milanese”, pp. 115-136) sobre Carlo Emilio Gadda. Trata-se, como
especificado pelo próprio autor, de um estudo substancialmente alheio às considerações
de carácter literário, tendo como eixo as temáticas filosóficas presentes na Meditazione
Milanese, obra juvenil do escritor milanês. O autor do estudo faz amplo recurso às citações da obra examinada, a fim de demonstrar, mediante a clareza do elemento textual,
a marcada presença em Gadda de reflexões sobre a relação entre o ser e o devir, sobre a
deformabilidade dos sistemas e a tentativa de recuperar “un certo grado di stabilità” (p.
119). Ao devir puro, caro à filosofia antiga, Gadda contrapõe o esforço de reconquistar una
substância sólida, “grama” – mísera – mas “relativamente imutável”. Muito bem-sucedida
parece a tentativa de esclarecer as influências de Husserl, Saussure e Derrida na obra de
Gadda; não se trata, no entanto, de uma investigação destinada a fornecer respostas definitivas: o próprio autor do estudo demonstra estar bem ciente das enormes dificuldades
que cada estudioso encontra ao perspectivar com nitidez as fontes do pensamento filosófico de Gadda.
Espinhoso é o terreno explorado por Casati, no seu contributo intitulado “Che cosa
spiega una teoria dell’arte?” (pp. 137-158) que, pelo menos aos olhos de quem agora escreve,
parece deveras pouco claro. O autor formula uma teoria que define como “metacognitiva
dello spunto conversazionale” – meta-cognitiva do estímulo conversacional – pela qual a
obra de arte seria aquilo que tem como finalidade o facto de ser reconhecida como algo
criado para suscitar uma conversação, uma dissertação. Pouco interessa, para o autor, que
a arte chegue verdadeiramente a suscitar uma conversação; o que mais importa é que ela
seja reconhecida como concebida para esse efeito. O tom é muito abstracto e sentencioso,
e o artigo é de difícil leitura (uma leitura que a quase total ausência de exemplos não torna
mais viável).
“Il filosofo e il comico”, de Alessandro Pagnini (pp. 159-174), tem o inegável mérito
de recordar ao leitor a distinção fundamental, e muitas vezes esquecida ou deliberadamente ignorada, entre o riso, o divertimento e o cómico. Não faltam algumas estigmatizações de “casos notáveis” de sobreposição indevida dos três conceitos, que o autor detecta
em monstros sagrados como Kant, Schopenhauer e Bergson. Interessante é o percurso
sobre a teorização da fruição do elemento cómico, exposto através de exemplos tirados de
Aristóteles, Freud e Kierkegaard.
O último ensaio, de Elena Esposito, intitulado “I paradossi della moda” (pp. 191-201),
representa uma boa análise dos fenómenos de costume e relembra o interesse – que talvez
poucos conheçam – que eles suscitaram em personalidades do calibre de Kant e Hegel.
Digna de nota é a reflexão sobre um paradoxo observado por Simmel, relativo à moderna
utilização de “aquilo que está na moda”: usa-se a moda para mostrar a própria originalidade, isto é, para surtir um efeito semanticamente contrário à homologação que a moda
representa.
Giuseppe Ciafardone
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