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1.
A ediÃ§Ã£o das Obras Completas de AristÃ³teles arranca de uma constataÃ§Ã£o: o nÃºmero extremamente insuficiente de
traduÃ§Ãµes portuguesas dos escritos aristotÃ©licos (apenas seis publicadas atÃ© ao momento: Categorias, Sobre a Alma,
PolÃ-tica, ConstituiÃ§Ã£o dos Atenienses, RetÃ³rica e PoÃ©tica) e, em consequÃªncia, o fraco nÃ-vel de interesse da
comunidade filosÃ³fica portuguesa pelo autor e o muito deficitÃ¡rio grau de conhecimento do pÃºblico em geral em
relaÃ§Ã£o Ã obra e ao pensamento deste grande filÃ³sofo.
Em conformidade, o seu objectivo consiste em tornar acessÃ-vel ao leitor portuguÃªs, tanto do ponto de vista da lÃ-ngua
como do do esclarecimento do texto, a totalidade da colecÃ§Ã£o aristotÃ©lica, aÃ- incluÃ-dos nÃ£o sÃ³ os cerca de trinta
tratados completos que subsistiram atÃ© aos nossos dias, como tambÃ©m todos os outros textos que, de modo mais ou
menos fragmentÃ¡rio e/ou fidedigno, foram transmitidos pela tradiÃ§Ã£o sob o nome de AristÃ³teles.
Esta colecÃ§Ã£o engloba, portanto, para alÃ©m dos escritos reunidos por Imanuel Bekker, em 1831, na primeira ediÃ§Ã£o
moderna da obra aristotÃ©lica (a qual inclui tanto tratados autÃªnticos, como espÃºrios e duvidosos) e do texto
posteriormente descoberto da ConstituiÃ§Ã£o dos Atenienses (literalmente desenterrado em finais do sÃ©culo XIX), a
totalidade dos fragmentos (uma vez mais, autÃªnticos, suspeitos e pseudepÃ-grafos) e ainda as sete obras apÃ³crifas que
circularam em Ã©poca tardia sob o nome de AristÃ³teles, designadamente o Livro da Causa, o Segredo dos Segredos ou
a Teologia.
Ao propor-se levar a cabo a traduÃ§Ã£o colectiva deste conjunto, as presentes Obras Completas serÃ£o, assim, a nÃ-vel
internacional, as primeiras e, atÃ© ao momento, as Ãºnicas a englobar a integralidade do legado aristotÃ©lico, uma vez que
nenhuma outra inclui estas Ãºltimas.
Naturalmente, todas as traduÃ§Ãµes nelas dadas Ã estampa serÃ£o feitas directamente a partir do original.2.
Sendo este projecto movido pelo intento de garantir o acesso do leitor portuguÃªs ao pensamento e Ã obra de
AristÃ³teles, assim contribuindo para a generalizaÃ§Ã£o do seu conhecimento entre nÃ³s, Ã© compreensÃ-vel que se tenha
decidido reduzir ao mÃ-nimo todas as exigÃªncias tÃ©cnicas, restringindo o aparato ao que simplesmente permita cumprir
aqueles desideratos de modo compatÃ-vel com a qualidade e o rigor das traduÃ§Ãµes.
Em consequÃªncia, as publicaÃ§Ãµes incluÃ-das nas Obras de AristÃ³teles obedecerÃ£o a um modelo simples e regular:
uma introduÃ§Ã£o com o enquadramento histÃ³rico e filosÃ³fico do texto traduzido; a traduÃ§Ã£o da obra; e aquelas notas
de esclarecimento que permitam ao leitor seguir o pensamento de AristÃ³teles onde ele se torna mais difÃ-cil de
apreender, ou que o tradutor, em abono da transparÃªncia da sua tarefa, entenda dever incluir para justificar as suas
opÃ§Ãµes ou para alertar o leitor da existÃªncia de leituras alternativas que, por esta ou aquela razÃ£o, foram preteridas em
favor da consagrada na traduÃ§Ã£o oferecida.
Neste sentido, nÃ£o temos a pretensÃ£o de esgotar de uma vez por todas a investigaÃ§Ã£o em torno das obras aqui
traduzidas, ou de ter a Ãºltima palavra sobre complicadas decisÃµes tÃ©cnicas, linguÃ-sticas ou filosÃ³ficas, de
interpretaÃ§Ã£o.
Pelo contrÃ¡rio, o nosso intento Ã© o de, ao disponibilizar ao pÃºblico traduÃ§Ãµes competentes e fidedignas da obra integral
de AristÃ³teles, feitas por investigadores de indiscutÃ-vel autoridade cientÃ-fica nesta Ã¡rea, favorecer o interesse acerca
do nosso autor, de modo a que, em breve, floresÃ§am muitas outras, eventualmente melhores do que as que agora lhe
sÃ£o entregues.
Por maioria de razÃ£o, Ã© com absoluta abertura e humildade que aguardamos os reparos e as crÃ-ticas. SÃ³ assim se
poderÃ¡ melhorar e progredir.
Estamos, neste caso, em situaÃ§Ã£o semelhante Ã que se viveu com o jÃ¡ mencionado Imanuel Bekker, notÃ¡vel filÃ³logo
alemÃ£o que, no inÃ-cio do sÃ©culo XIX, tomou a iniciativa pioneira de editar a totalidade dos tratados aristotÃ©licos para a
Academia de Berlim.
Hoje, nenhuma das suas ediÃ§Ãµes Ã© considerada de referÃªncia e, portanto, nenhuma Ã© utilizada a nÃ£o ser por motivos
arqueolÃ³gicos.
Mas, se porventura ele nÃ£o se tivesse lanÃ§ado naquela iniciativa pioneira, nenhuma das ediÃ§Ãµes subsequentes teriam
sido possÃ-veis â€“ e o panorama dos estudos aristotÃ©licos no limiar do sÃ©culo XXI estaria dois sÃ©culos atrasado.
Assim, se alguma coisa os promotores deste projecto podem almejar Ã© que nÃ£o tarde muito o momento em que todas
as traduÃ§Ãµes que agora se comeÃ§am a publicar tenham sido substituÃ-das por outras, mais claras e incisivas no
conteÃºdo, mais felizes e saborosas no vernÃ¡culo, mais ousadas nas interpretaÃ§Ãµes assumidas ou avanÃ§adas. Isso
quereria dizer que o nosso objectivo tinha sido plenamente atingido.3.
A iniciativa desta ediÃ§Ã£o partiu do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, que assegura igualmente a sua
promoÃ§Ã£o e coordenaÃ§Ã£o.
Rapidamente, contudo, passou a contar com a colaboraÃ§Ã£o institucional de outros institutos cientÃ-ficos nacionais,
nomeadamente o Centro de Estudos ClÃ¡ssicos e o Centro de HistÃ³ria da Universidade de Lisboa, o Instituto David
Lopes de Estudos Ã•rabes e IslÃ¢micos e os Centros de Linguagem, InterpretaÃ§Ã£o e Filosofia e de Estudos ClÃ¡ssicos e
HumanÃ-sticos da Universidade de Coimbra.
Por esta razÃ£o, pode dizer-se que ele mobiliza agora praticamente todos os investigadores nacionais nas Ã¡reas da
filosofia antiga, dos estudos clÃ¡ssicos e dos estudos Ã¡rabes e islÃ¢micos, que entusiasticamente se associaram ao
projecto e nele estÃ£o jÃ¡ a trabalhar, por forma a que o perÃ-odo de execuÃ§Ã£o previsto, de doze anos, possa ser
http://www.obrasdearistoteles.net

Produzido em Joomla!

Criado em: 12 November, 2018, 22:28

Obras Completas de Aristóteles

efectivamente utilizado na sua conclusÃ£o.
Todavia, Ã© de elementar justiÃ§a que se frise que ele tambÃ©m nÃ£o teria sido possÃ-vel sem a elevada compreensÃ£o que
os promotores encontraram na Imprensa Nacional, a qual imediatamente entendeu a importÃ¢ncia cultural deste projecto
e nÃ£o hesitou em apostar na concretizaÃ§Ã£o do programa editorial que ele envolve.
A todos Ã© devida uma grande e sentida palavra de reconhecimento.
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