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Resumo - A importância do século XIX para a história da recepção dos clássicos
gregos na vida política brasileira e as traduções que são elaboradas ao longo desse
período, além de serem um fato inequívoco, podem nos auxiliar a compreender o
processo de concepção da ideia de uma “nação brasileira”.
Nesse sentido, nosso objetivo aqui consiste na retomada da tradução das Categorias,
de Aristóteles, feita por Silvestre Pinheiro Ferreira, e publicada no Rio de Janeiro,
em 1814, pela Impressão Régia, para servir de base às suas Preleções Filosóficas, mi‑
nistradas entre 1813-1815, no Rio de Janeiro, no contexto das obras do autor – a
Gramática Filosófica e a Memória sobre um novo princípio da Teórica do Calórico –,
publicadas, no jornal O Patriota, também, no Rio de Janeiro, em 1813, e nos 30
fascículos que compõem suas Preleções Filosóficas, buscando evidenciar que a ‘lógica
dos termos’ aristotélica subjaz em toda a discussão silvestriana no referido período.
Palavras-Chave - Silvestre Pinheiro Ferreira. Aristóteles. Categorias. Preleções
Filosóficas. O Patriota. Corte Portuguesa no Brasil.
Abstract - The importance of the nineteenth century to the history of the recep‑
tion of Greek classics in Brazilian political life and the texts that were translated
during this period, in addition to being an unequivocal fact, can help us to unders‑
tand the process of the conception of the idea of a “Brazilian nation”.
In this sense, our goal here is to revisit Silvestre Pinheiro Ferreira’s translation of
Aristotle’s Categories, published in Rio de Janeiro in 1814 by the Royal Printing, to
serve as a basis for his Philosophical Lectures, held between 1813 and 1815, in Rio
de Janeiro, in the context of the works of the author – the Philosophical Grammar
and the Memoir on a new principle of the caloric theory, published in 1813, also in
Rio de Janeiro, in the newspaper The Patriot and in the 30 fascicles that form his
Philosophical Lectures, seeking to highlight that the Aristotelian term logic under‑
lies the whole Silvestrian discussion during the above mentioned period.
Keywords - Silvestre Pinheiro Ferreira. Aristotle. Categories. Philosophical Lectures.
The Patriot. Portuguese Court in Brazil.

À memória de Germanus Strazzeri, com saudades das nossas tardes de
trabalho na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Ὁ βίος βραχὺς, ἡ δὲ τέχνη μακρὴ, ὁ δὲ καιρὸς ὀξὺς, ἡ δὲ πεῖρα σφαλερὴ, ἡ
δὲ κρίσις χαλεπή. Δεῖ δὲ οὐ μόνον ἑωυτὸν παρέχειν τὰ δέοντα ποιεῦντα,
ἀλλὰ καὶ τὸν νοσέοντα, καὶ τοὺς παρεόντας, καὶ τὰ ἔξωθεν.

Hp., Aph., I, 1.
“Os fatos são passageiros; as datas incertas; os homens mortais, - só as
ideias são permanentes e eternas as categorias por que elas se exprimem.”
Pedro Nava, Capítulos da História da Medicina no Brasil, 1948.
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Dentre as modificações políticas, sociais e culturais que mobiliza‑
ram o Brasil ao longo do século XIX, uma delas é, evidentemente, a
formação de uma “identidade nacional” manifesta sob diferentes con‑
textos estruturais, entre os quais a questão constitucional será um tema
fundamental.
E aqui, quando utilizamos a expressão ‘questão constitucional’, o sen‑
tido nela expresso tem um significado mais largo do que aquele que, em
princípio, poderíamos reduzir ao processo de elaboração e fixação de uma
Carta Constitucional.
Nesse sentido, o que estamos denominando “politeía tropical” é um duplo
processo que envolve, antes de qualquer outra imposição, o sentido atribuído
na tradição do pensamento antigo ao termo politeía, isto é, a extensão semân‑
tica entre a constituição política, o princípio de cidadania e os direitos e os
deveres do Estado e do cidadão, de tal modo que tenhamos uma possibilidade
de leitura e compreensão da presença intensa dos autores clássicos no contexto
da formação do Brasil como nação, ao longo do século XIX.1
Sob esse aspecto, a importância do século XIX para a história da recep‑
ção dos clássicos gregos na vida política brasileira e as traduções que são ela‑
boradas ao longo desse período, além de serem um fato inequívoco, podem
nos auxiliar na compreensão do processo de formação da ideia de ‘pátria’,
de ‘nação’, de ‘brasilidade’, e, se nos ativermos à presença da tradução de
autores clássicos, veremos que eles estão presentes em momentos chave da
vida política brasileira e que podem ser vistos, muito claramente, a partir de
três acontecimentos históricos vitais na construção da concepção de ‘nação
brasileira’: [i] a alteração do estatuto político, de Colônia a Reino Unido
de Portugal e Algarves, em 1808, com a vinda da Corte portuguesa para
o Brasil; [ii] a emancipação política com a independência de Portugal, em
1

E aqui parece-nos, ainda, oportuno lembrar que o termo não é usual na língua grega
arcaica, sendo encontrado na prosa jônico-ática a partir da segunda metade do século V
a.C, inicialmente nos textos dos historiadores e, em seguida, frequentemente, nos textos
de filósofos e oradores. Ademais, o termo politeía é uma palavra de difícil tradução, cujo
significado está interligado aos de pólis e polítes: se a pólis se constitui em uma “comunidade
de cidadãos”, a politeía, enquanto modo de vida do cidadão, só ganha sentido no interior da
pólis. Nesse sentido, a politeía se manifesta em dois aspectos vitais do pensamento político
grego: o direito de cidadania e a forma de governo, o regime político, e enquanto direito
de cidadania, a politeía determinava os direitos políticos do cidadão e sua participação na
estrutura geral da pólis, não como um ato meramente jurídico entre o indivíduo e o Estado,
mas como um corpo vivo, onde cada cidadão participa da cidadania. Sobre o tema, veja-se,
por exemplo: Ehrenberg 1980: 44-77; Manville 1990; Cataldi, 2004, e para uma análise do
aparecimento e da difusão do termo politeía, veja-se Bordes 1982: 18-33.
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1822, e, [iii] a constituição de um “império constitucional” – e seus desdo‑
bramentos na guerra do Paraguai, na Abolição da Escravidão e na mudança
Constitucional Republicana, em 1889.
Assim, a publicação, no Rio de Janeiro, em 1814, pela Impressão Régia,
da tradução de Silvestre Pinheiro Ferreira das Categorias de Aristóteles – para
servir de texto base para suas Preleções Filosóficas, ministradas a partir abril de
1813, no Real Colégio de São Joaquim –, a tradução do idílio de Meleagro
de Gadara, A Primavera, por José Bonifácio de Andrada e Silva, publicada
em Lisboa, em 1816, e as traduções da História da Guerra do Peloponeso de
Tucídides, do Prometeu Acorrentado, de Ésquilo e da Odisséia, de Homero,
feitas por D. Pedro II, marcarão, definitivamente, a presença e a importância
dos clássicos gregos na formação política brasileira no século XIX 2, espelhan‑
do em seus contextos a expressão de momentos decisivos de nossa formação.
Os elos entre esses três homens públicos e a tarefa de tradutor exercida por
cada um deles, em diferentes momentos da vida política brasileira no século
XIX, não são apenas intelectualmente convergentes mas espelham uma “vi‑
são de mundo” na qual o pensamento antigo constitui-se, tal como sugerido
por Machado de Assis, em Esaú e Jacó, como um “par de lunetas” que nos
permitem uma mais larga compreensão da emergência do Brasil como nação.
Não nos parece mero acaso o fato de Silvestre Pinheiro Ferreira e José
Bonifácio de Andrada e Silva escreverem, em 1813, em O Patriota – jor‑
nal editado no Rio de Janeiro, e publicado pela Impressão Régia ao longo
dos anos de 1813-1814 –, artigos sobre metalurgia e química; de Pinheiro
Ferreira – o que já estava prenunciado em outro artigo publicado em O
Patriota, sobre a “gramática filosófica” que estaria na base de suas prele‑
ções –, traduzir e publicar as Categorias, em 1814, enquanto em 1816, José
Bonifácio traduz e publica, em Lisboa, o idílio de Meleagro de Gadara; e
que em 22 de novembro de 1843, em carta de Silvestre Pinheiro Ferreira
a D. Pedro II, publicada pelo Diário do Rio de Janeiro3, reencontremos
os problemas da ‘constituição’ e de uma monarquia constitucional, bem
como a ideia de ‘confederação’ como modo de manutenção de um ‘gover‑
no imperial’, o que, sob um sentido alargado, poderá ser visto como uma
reunião temática de nossos três tradutores, agora mediados na sequência
política, pelo Imperador do Brasil, às voltas, ao longo do século XIX, com o
2

Para uma análise das relações entre as Preleções Filosóficas, a tradução das Categorias,
e a tradução do idílio de Meleagro de Gadara por José Bonifácio de Andrade e Silva, veja-se
Moraes Augusto 2010: 313-350 e Moraes Augusto 2012/2013: 128-135.
3

Cf. Ferreira 1843: 1.
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Prometeu Acorrentado, de Ésquilo e com a História da Guerra do Peloponeso,
de Tucídides, e, posteriormente à queda da monarquia, com a tradução da
Odisséia, de Homero.
Nesse estudo – que é parte de uma análise mais larga, ainda em fase de
redação e na qual estão incluídas e relacionadas as traduções acima indica‑
das –, nos deteremos na obra de Silvestre Pinheiro Ferreira, referente aos
anos de 1813-1814, editadas no Rio de Janeiro, pela Impressão Régia: os
artigos publicados no jornal O Patriota, as Preleções Filosóficas, e a tradução
das Categorias de Aristóteles, que, além de ser a primeira tradução de um
autor antigo impressa no Brasil, completa 200 anos de publicação em 2014,
procurando apontar em nossas análises, a função que o pensamento anti‑
go cumpriu na consolidação da ‘brasilidade’ no século XIX. Daí o nosso
esforço de uma leitura que, atenta ao tema da politeía, possa apontar para
uma política fundada nas categorias da língua como base da ‘nacionalidade’.
1. As categorias da língua como base da ‘nacionalidade’: Silvestre Pinheiro
Ferreira, as Preleções Filosóficas e a funcionalidade da tradução na crítica
filosófica.
Silvestre Pinheiro Ferreira chegou ao Rio de Janeiro, provavelmente,
em 1809 ou 18104, vindo de Londres como funcionário do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, ficando sem um cargo remunerado até 13 de maio
de 1811, quando foi nomeado deputado da Junta do Comércio, e em 17 de
fevereiro de 1815, diretor da Junta de Direção da Real Tipografia e da fá‑
brica das cartas de jogar, da qual também era integrante José Maria Lisboa,
o futuro Visconde de Cairu5. Nesse período, Pinheiro Ferreira não só pu‑
blicou trabalhos científicos e filosóficos no jornal O Patriota, ministrou,
no Real Colégio de São Joaquim, suas Preleções Filosóficas e traduziu as
4
1810 é a data indicada por Inocêncio Francisco da Silva, em seu Dicionário Bibliográfico
Português (Silva, 1862, p. 259-273, v.7), e aceita por muitos dos comentadores de sua obra para
a chegada de Pinheiro Ferreira ao Brasil, entretanto, Maria Beatriz Nizza da Silva, após um ras‑
treamento das cartas e ofícios enviados por ele a António de Araújo de Azevedo, futuro Conde
da Barca, assinala que em 1809 Pinheiro Ferreira chegou a Londres, de onde, neste mesmo ano,
embarcou para o Rio de Janeiro. Nesta cidade teria tido dificuldades para encontrar um posto
remunerado, pois, “tendo chegado ao Brasil em 1809, ainda em maio de 1811 estava desempre‑
gado, vivendo de uma escassa pensão de 53$000.” Cf. Silva 1975: 11-32. Sobre as relações de
Pinheiro Ferreira com o Conde da Barca, cf. Silva 1975: 9-45; Lima 2006: 335-356.
5

Cf. Silva 1975: 32. Para as possíveis funções exercidas junto à Real Tipografia, Cf.
Silva 1975: 44-45.
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