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Filosofia, o curso 



A licenciatura e o Departamento de Filosofia da Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto 

O ensino de Filosofia na Universidade do Porto foi instituído 
com a criação da própria Faculdade de Letras (FLUP) em 27 de Agosto 
de 1919, funcionando sob a direcção de Leonardo Coimbra até ao 
seu encerramento em Julho de 1931, em consequência do decreto de 
extinção de 12 de Abril de 1928. Com a restauração da Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, por decreto de 17 de Agosto de 
1961, reinicia-se nesse ano a Licenciatura em Filosofia, que desde 
essa altura se mantém em funcionamento ininterrupto, tendo ao longo 
do tempo introduzido diversas alterações· na sua estrutura, para a 
manter constantemente actualizada e com capacidade de resposta às 
cada vez mais diversas solicitações da sociedade, dos interesses dos 
seus estudantes e da própria dinâmica de investigação científica em 
que os seus professores estão envolvidos. 

O ·curso de Filosofia visa uma análise lógico-argumentativa e 
conceptual das produções contemporâneas e históricas do pensamento 
nas mais variadas vertentes da existência, do conhecimento e da acção. 
Para tal, a formação adquirida centra-se fundamentalmente: 

(1) no estudo dos problemas, argumentos e teorias da Filosofia; 
(2) no desenvolvimento de competências para a investigação em 

Filosofia e áreas contíguas; 
(3) no estudo das obras que fazem a história e o presente da 

filosofia; 
(4) no conhecimento dos problemas de um leque alargado de 

ciências e domínios da acção humana. 
Os alunos são conduzidos a uma dupla vertente, interligada, de 

abordagem: uma informativa e de aquisição de conhecimento, outra 
de reflexão crítica. As duas principais competências que uma 
Licenciatura em Filosofia visa treinar e aperfeiçoar são a competência 
lógico-argumentativa e o conhecimento da história das ideias. De 
facto, a licenciatura em Filosofia visa a compreensão da natureza do 
pensamento humano, a partir ou em confronto com os seus resultados 
históricos, sociais, políticos, científicos ou técnicos, onde se incluem 
teorias científicas, sistemas ético-políticos, criações artísticas, sistemas 
metafisicos, crenças, etc. 
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A capacidade de análise de conceitos e de métodos de pensa
mento, que é a marca característica de uma educação em Filosofia, 
constitui uma perícia que se revela útil ao longo da vida profissional 
e pessoal, numa grande variedade de ocupações profissionais. Este 
facto explica quer os altos índices de empregabilidade dos licenciados 
em Filosofia, quer o facto de os licenciados em Filosofia 
desenvolverem actividades profissionais num vasto leque de 
profissões, desde o jornalismo à gestão de recursos humanos, do ensino 
à política, da gestão empresarial à assessoria cultural, das relações 
públicas à divulgação e animação cultural, da publicidade à carreira 
diplomática, da informática à escrita literária. 

A própria estrutura do curso de Filosofia deixa um campo aberto 
para o estudante optar entre diversas áreas, que completam a formação 
geral comum a todos os estudantes. Podem, assim, obter-se 
importantes complementos de aquisição de conhecimentos e. de 
competências nas seguintes áreas opcionais: 

Ensino da filosofia; 
Informação e comunicação; 
Ética e política; 
Estética e artes; 
Cultura portuguesa. 

Ao longo da sua licenciatura, os estudantes de Filosofia da FLUP 
podem realizar um ano de estudos no estrangeiro, no âmbito do 
programa "Socrates/Erasmus" da União Europeia. Para esse efeito o 
Departamento mantém programas de mobilidade de estudantes co1n 
as seguintes Universidades: Düsseldorf, Freiburg i.B., Kõln (Ale
manha), Autónoma de Barcelona, Barcelona, Madrid, Málaga, Murcia, 
Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilha (Espanha), Bordéus III, 
Rouen (França), Pisa, Milão, LUMSA-Roma (Itália), Fribourg (Suiça). 

Para prosseguimento de estudos após a licenciatura, o Depar
tamento de Filosofia ministra o Curso Integrado de Estudos Pós
Graduados em Filosofia, especializado em três áreas de excelência: 
Filosofia Medieval, Filosofia Modema e Contemporânea e Filosofia 
da Educação. Ao nível do intercâmbio internacional nas áreas das 
pós-graduações, o Departamento participa no Diploma Europeu em 
Filosofia e Ciências da Educação da Universidade de Rouen e 
coordena o Diplôme Européen d'Études Médiévales (Roma). 
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O Departamento publica desde 1971 a Revista da Faculdade 
Letras- Série de Filosofia. A Ia série teve 2 volumes (em 4 tomos, de 
1972 e 1973). A na série tem publicação ininterrupta desde 1985, 
estando em preparação o vol. 22 de 2005. A revista Mediaevalia. 
Textos e estudos, do Gabinete de Filosofia Medieval, prepara agora 
a edição dos volumes de 2004 e 2005. O Gabinete de Filosofia 
Modema e Contemporânea dirige a série Nous da colecção Campo 
da Filosofia da editora Campo das Letras. O Gabinete de Filosofia da 
Educação lança em 2005 a publicação de uma nova revista: Itinerários 
da Filosofia da Educação. 

O Instituto de Filosofia, vocacionado para a dinamização e 
realização de projectos de investigação científica e de extensão 
cultural, é um organismo integrado do Departamento de Filosofia, 
com direcção e estatutos próprios e internamente organizado em 
Gabinetes. Actualmente desenvolve actividades com financiamento 
externo em três áreas específicas: Filosofia da Educação, Filosofia 
Medieval, Filosofia Modema e Contemporânea. O reconhecimento 
da qualidade do trabalho de investigação aqui desenvolvido é 
testemunhado pelos dois sucessivos Excelente (nota máxima) com 
que o Instituto foi classificado pelas equipas internacionais de 
avaliação externa, mas também pelos diversos projectos em curso, 
alguns em parcerias internacionais, assim como pelas diversas obras 
e revista que anualmente publica. 
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O acesso à licenciatura em Filosofia da FL UP 

Sobre as modalidades de acesso e as candidaturas, ver o sítio 
do Ministério da Educação: 

http:/ /www.acessoensinosuperior.pt 

O concurso nacional de acesso 
O curso de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto foi o único do País a aumentar o número de vagas nos últimos 
anos. Em 2004 foi o único curso de Filosofia que, no país, preencheu 
todas as vagas na primeira fase. Continua também a ser o curso de 
Filosofia com mais alta nota do último colocado e preenche todas as 
vagas na primeira fase do concurso de acesso. 

Ano Vagas Candidatos Colocados 1 a fase Nota do último 
colocado 

2000 75 330 75 136 o 
2001 75 272 75 132,8 
2002 75 249 75 124,8 
2003 80 212 80 110,4 
2004 80 224 80 111 8 
2005 80 

Outros sistemas de ingresso 
O acesso à licenciatura em Filosofia também pode ocorrer através 

de regimes especiais de acesso (reingressos, mudanças de curso, 
transferências) e de exames especiais (para adultos, para estudantes 
do estrangeiro, para titulares de cursos médios ou superiores). O total 
de vagas para estes regimes é de 16, que têm sido preenchidas todos 
os anos. 

Para obter informações sobre calendários e requisitos destes 
regimes especiais de acesso, consultar os serviços académicos da 
Faculdade. 
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Docentes do Departamento de Filosofia da FLUP 

Professores Catedráticos 

Maria Cândida Gonçalves da Costa Reis Monteiro Pacheco (Filosofia 
medieval) 

Maria José Pinto Cantista da Fonseca (Filosofia contemporânea) 
Adalberto Artur Vieira Dias de Carvalho (Antropologia filosófica) 

Professores Associados 
Levi António Duarte Malho (Cosmologia) 
Luís Carlos Gomes Melo de Araújo (Axiologia e ética) 
Adélio da Costa Melo (Ontologia) 
Maria Manuel Martins da Costa Pinheiro de Araújo Jorge (Filosofia 
das ciências) 

Professores Auxiliares 
José Augusto Caiado Ribeiro Graça (Filosofia antiga) 
Sofia Gabriela Assis de Morais Miguens (Filosofia do conhecimento) 
Maria Celeste Lopes Natário (Filosofia em Portugal) 
José Francisco Preto Meirinhos (Filosofia medieval) 

Assistentes 

Lídia Maria Cardoso Pires (Filosofia e ciência política) 
Benedicte Genevü~ve Marie Houart (Estética) 

Assistentes convidados 
Stella Azevedo (Filosofia contemporânea) 

Professores requisitados ao Ensino Secundário 
José Jorge Teixeira de Mendonça (Filosofia modema) 
João Alberto Cardoso Gomes Pinto (Lógica) 
Susana Daniela Moreira Gomes Barbosa (Metodologia do ensino da 
filosofia) 
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Contactos 

Departamento de Filosofia 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
Via Panorâmica s/n 
4150-564 Porto 
Da Ana González (Secretária do Departmnento) 
Telefone e fax directo: 226077187 
Telefone geral da FLUP: 226077100 ( ext. 3180) 
e-mail: df@letras.up.pt 

Informação on-line 

Departamento: 
http :/ /www.letras. up. pt/ df 

Licenciatura em Filosofia: 
http://sigarra.up.pt/flup 
cursos geral.FormView?P_CUR_SIGLA=LFIL 

Pós graduação (diploma de estudos, mestrado, doutoramento): 

http://sigarra.up.pt/flup 
cursos _geral.F orm View?P _ CUR _SIGLA =CIFIL 
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Coisas para 

Para, de um modo plural, ilustrar o género de questões debatidas 
pelos filósofos, o modo como o fazem, que conceitos usam, foi 
incluída nesta brochura uma selecção de textos com "coisas para 
pensar", a qual se destina a ser distribuída aos visitantes da ExpoLetras 
2005 e da Mostra da Universidade do Porto de 2005. Em boa parte é 
uma reedição ampliada da selecção publicada no folheto editado em 
2004 (Filosofia. Viver a pensar). 

É bem certo que os textos seleccionados poderiam ser outros 
completamente diferentes, tão rica e diversa é a filosofia e a sua 
tradição. Como se verá, a organização dos textos é aleatória. Espera
se apenas que a colectânea possa despertar os estudantes leitores para 
uma mais demorada exploração das ideias e problemas filosóficos, 
bem como a procurar ir mais longe através da leitura das obras 1nes1nas 
de onde foram retirados. 



Elogio da teoria 
A theoria não é o acto individual instantâneo, mas uma atitude, uma 

posição e um estado em que nos demoramos. É um "assistir" no seu belo 
duplo sentido; significa não só presença, mas, também que o presente 
está "inteiramente aí". Alguém é participante num procedimento ritual 
ou numa cerimónia, quando fica absorto na participação, e isso encerra 
sempre um tomar parte com outros ou um partilhar o mesmo com outros 
possíveis. "Teoria" não é, pois, em primeiro lugar um comportamento 
pelo qual nos apoderamos de um objecto ou o tomamos disponível através 
da explicação. Tem a ver com um bem de outra espécie. 

Teoria inclui e é, em primeiro lugar, parece-me, distância relativa
mente a si próprio. Platão, numa utopia grandiosa, mostrou que os 
guardiões, quer dizer, os que exercem o controlo sobre o poder e, desse 
modo, detêm o verdadeiro poder, só estarão na situação de resistir à lei 
do poder que permanentemente se estende e intensifica, se existir algo 
que façam com mais gosto. Tal é a ideia da vida teórica entre os Gregos, 
que não tenho por ultrapassada e que só por uma excessiva acentuação 
da prática foi desalojada da nossa consciência reflexiva. 

Hans-Georg Gadamer, Elogio da Teoria, trad. J. Tiago Proença, Ed. 70, 

Lisboa 2001, pp. 36-37, 66. 

Filosofia medieval 
Tempos houve em que falar de filosofia medieval terá parecido um 

desafio ao bom senso. Era então quase um dado assente que nada existia 
entre o fim da história antiga e Descartes, como se os séculos que 
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produziram a catedral e a canção de gesta, para não falar de muitas outras 
criações, tivessem sido, no plano do pensamento filosófico, da mais 
perfeita esterilidade. As perspectivas modificaram-se. Sabe-se agora que 
o clarão da Renascença não poderia explicar-se sem a lenta maturação 
medieval e que o cartesianismo mergulha as suas raízes na escolástica. 
Mas há mais. A filosofia medieval não tem apenas o mérito de fazer 
compreender melhor a filosofia moderna. Tem o seu interesse próprio na 
medida em que representa um esforço de pensamento original. E se o 
conhecimento dos filósofos antigos é uma via de acesso à filosofia, o 
conhecimento dos filósofos medievais pode e deve desempenhar o mesmo 
papel. Pode e deve acordar em nós "esta faculdade que toda a gente 
possui", a acreditar em Plotino, "mas de que se faz pouco uso" (Enéadas, 

I, VI, 8). 
Édouard Jeauneau, A Filosofia Medieval, trad., Edições 70, Lisboa 1980, 

p. 9. 

A razão escolástica 
Os itinerários do pensamento nos séculos XII e XIII desenham, na 

sua complexidade, a maturação de uma razão em busca de autonomia, 
experimentada pela polémica e a controvérsia, dividida entre um processo 
discursivo e um processo intuitivo, voltada para o Absoluto, ao mesmo 
tempo que tenta captar o parcial e o relativo nos seus níveis específicos. 

Essa razão escolástica foi capaz de constituir os saberes particulares 
nos seus níveis próprios e de alargar os seus horizontes, da natureza a 
Deus. Situando-se dialecticamente em relação à Revelação, descobriu, 
na sua posição de criatura, uma dinâmica inesgotável. Longe de a aniquilar 
ou diminuir, a Revelação, como referência, dsencadeou a sua marcha 
para o ser, impedindo o seu fechamento e não lhe permitindo deter-se 
sobre nenhuma resposta. O rigor da sua metodologia foi, assim, menos 
um excesso de formalismo do que o lúcido reconhecimento das suas 
limitações, já que, compreendendo-se incapaz de alcançar o complexo, 
reconheceu no simples a sua própria medida. 

A recusa do círculo - que será desenhado por um racionalismo ao 
querer fundamentar racional e absolutamente a razão- é o que permitiu 
ao século XIII a constituição de uma síntese dinâmica de saberes, de 
uma ordem hipercomplexa e fecunda, porque não esqueceu a diferença. 

Que a sua inspiração possa abrir o horizonte das nossas finitudes e 
fazer-nos reencontrar o sentido profundo da interioridade, esquecido por 
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esse "pensamento exterior", segundo a palavra de Foucault, o qual traduz 
tão fundamente as angústias do nosso século. 

Maria Cândida Pacheco, «A razão escolástica- como recusa do círculo», 

in Mediaevalia. Textos e estudos, 2 (1992) pp. 120-121. 

Clareza: padrão de verdade e crítica racional 
Há muitos anos, costumava prevenir os meus alunos contra a ideia 

largamente espalhada de que se vai para a Faculdade para aprender a 
falar e escrever "de modo a impressionar os outros" e de forma 
incompreensível. Na altura, eram muitos os alunos que chegavam à 
Faculdade com esta ideia ridícula, especialmente na Alemanha. E a 
maioria dos estudantes que durante os estudos universitários entra num 
clima intelectual que aceita este tipo de avaliação- ficando talvez sob a 
influencia de professores que, por sua vez, foram educados do mesmo 
modo - está perdida. Aprendem e aceitam inconscientemente que uma 
linguagem bastante obscura e difícil constitui um valor intelectual par 
excellence. Há poucas esperanças de que venham alguma vez a 
compreender que estão errados, ou que há outros padrões e valores. 
Valores como a verdade, a busca da verdade, a aproximação à verdade 
através da eliminação do erro, e a clareza. Nem virão a descobrir que o 
padrão da obscuridade "que impressiona" vai, de facto, contra os padrões 
de verdade e de crítica racional. Pois estes últimos valores dependem da 
clareza. Não podemos distinguir a verdade da falsidade, não podemos 
distinguir uma resposta adequada de uma resposta irrelevante para um 
problema, não podemos distinguir as boas ideias das ideias banais e não 
podemos avaliar criticamente as ideias, a não ser que nos sejam 
apresentadas com clareza suficiente. Mas, para os que foram educados 
na admiração implícita do brilho e da opacidade "que impressiona", tudo 
isto seria, na melhor das hipóteses, conversa "que impressiona": não 
conhecem quaisquer outros valores. 

Assim, surgiu o culto da incompreensibilidade, da linguagem sonante 
e "que impressiona". Isto foi intensificado (para os leigos) pelo 
formalismo impenetrável e impressionante da matemática. Sugiro que 
em algumas das ciências sociais e filosofias mais ambiciosas, sobretudo 
na Alemanha, o jogo tradicional, que se tomou largamente um padrão 
inconsciente e inquestionável, consiste em dizer as maiores banalidades 
em linguagem sonante. 
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Se apresentamos aos que foram educados com este tipo de alimento 
um livro que esteja escrito em linguagem simples e que contenha algo de 
inesperado, controverso, ou novo, acham normalmente difícil ou 
impossível compreender. Pois não está em conformidade com a sua ideia 
de "compreensão", o que para eles implica concordância. É lhes 
inconcebível que possa haver ideias importantes que valha a pena 
compreender, com as quais não possamos concordar ou das quais não 
possamos discordar de imediato. 

Karl R. Popper, O mito do contexto. Em defesa da ciência e da 

racionalidade, trad. Paula Taipas, Lisboa, Ed. 70, 1999, pp. 97-98. 

Hoje, quase não se procura 
Há razão para temer que também o nosso tempo rejeite o filósofo 

em si próprio e que, mais uma vez, a filosofia seja apenas nuvens. Pois, 
filosofar é procurar, é afirmar que há algo a ver e a dizer. Ora, hoje, 
quase não se procura. "Regressa-se", "defende-se" uma ou outra tradição. 
As nossas convicções fundam-se menos sobre valores ou verdades 
descobertas do que sobre os vícios e os erros que detestamos. Gostamos 
de poucas coisas, mas detestamos muitas. O nosso pensamento é um 
pensamento aposentado ou enrugado. Todos expiam a sua juventude. 
Esta decadência está de acordo com o processo da nossa história. Passado 
um certo ponto de tensão, as ideias deixam de proliferar e de viver, caem 
no plano das justificações e dos pretextos, tornam-se relíquias, pontos 
de honra, e aquilo que pomposamente chamamos o movimento das ideias 
reduz-se ao conjunto das nossas nostalgias, dos nossos rancores, dos 
nossos acabamentos, das nossas fobias. Neste mundo em que a negação 
e as paixões mal-humoradas ocupam o lugar de certezas, não se procura 
fundamentalmente ver, e a filosofia, porque pretende ver, é tida como 
impiedade. Seria fácil mostrá-lo a propósito dos dois absolutos que são 
o fulcro das nossas discussões: Deus e a história. 

Maurice Merleau-Ponty, Elogio da Filosofia, trad., Lisboa, Guimarães, 

1993, pag. 55-56 

Testemunhar a articulação entre o saber e o viver 
O autêntico sentido da cultura é esse: o aperfeiçoamento das 

faculdades do sujeito humano. Cultura é cuidado, é cultivo do espírito. A 
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imagem agrícola encontra-se na própria etimologia da palavra cultura e 
ajuda-nos a ver como a pessoa culta é a pessoa arreigada que nutre o 
espírito do melhor que encontra à sua volta, e que é capaz de plasmar 
nesse meio as suas potencialidades criadoras. O homem culto não é um 
exemplar único - separado - que despreza o contexto vital em que se 
insere, entregando-se ao recreio individualista e "des-realizado" de 
determinados produtos culturais, dos quais não conhece, nem a origem, 
nem o sentido. Esta é a imagem convencional dos chamados "intelectuais" 
que aceitam o papel de bobos da sociedade consumista. A cultura 
converte-se então num produto de consumo, em algo estranho que se 
adquire mecanicamente. Há um mercado de admirações impostas que 
continuamente mudam, para favorecer a produção em série e o consumo 
massificado. Também aqui, os parâmetros qualitativos deveriam primar 
sobre os quantitativos. A cultura não deve ser uma feira de vaidades: não 
se trata de ser original, mas originário: penetrar nas raízes do ser e do 
obrar humano e manifestá-lo aos demais. A cultura é criação e sementeira, 
não produção, distribuição e consumo. A arte e a filosofia têm, neste 
aspecto, um papel preeminente e, de todas as instituições, a Universi
dade continua a ser, apesar de tudo, a mais idónea para enfrentar este 
desafio, para encontrar o sentido do viver humano na sociedade 
tecnicizada. A Universidade é, em si mesma, a plasmação institucional 
deste projecto unitário, em que se integram vitalmente ciência e cultura. 
Pela sua origem histórica e pelos seus ideais - a busca da verdade em 
liberdade, através de uma convivencialidade culta tem uma índole 
essencialmente humanista. A Universidade é o Studium Generale, a casa 
comum da descoberta e transmissão dos saberes. Os universitários 
deveriam ser aqueles que elegeram o estudo como método de vida. Um 
estudo de qualidade está necessariamente comprometido com a vida 
humana, com os seus valores fundamentais. É a melhor maneira de ser 
livre, sem sujeição a tópicos ambientais, num espírito de abertura que 
dialogicamente busca a verdade através do discurso racional 
despreconcebido. A Universidade prepara a famosa Offentlichkeit, a 
opinião pública esclarecida que Habermas quer reabilitar, na sequência 
da Ilustração do Passado, uma situação de comunicação livre de todo o 
tipo de tutelas que não as inerentes aos critérios emanantes da Verdade. 
Nestas condições, o universitário será o profissional por antonomásia: 
testemunhará a articulação entre o saber e o viver. 
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Maria José Cantista, Racionalismo em crise, Civilização, Porto 1984, 

pp. 127-128. 

O que eu tenho por filosofia 
A filosofia é uma actividade inventada por gregos viajantes, por 

gregos planetários (recordemos que "planeta" em grego significa 
"vagabundo") e, por isso, de certo modo, toda a filosofia é grega e, noutro, 
nunca pode deixar de ser cosmopolita. Insisto no carácter de viajantes 
ou exilados, em suma, desenraizados, dos primeiros filósofos, porque 
me parece o mais relevante para compreender em que consiste a filosofia. 
O filósofo é o forasteiro por antonomásia, esse "estrangeiro desconhecido" 
chegado deste ou daquele lugar que aparece em alguns diálogos platónicos 
e também em várias tragédias. Observa as rotinas com olho crítico, pois 
para ele ainda não o são. Interessa-lhe a política, mas frequentemente 
(Aristóteles!) nem sequer tem direitos de cidadania na polis onde habita. 
Traz notícias de fora e compara as razões do lugar com outras que ouviu 
muito longe dali. Dá-se conta de que a natureza humana é comum, leis e 
costumes variam. De vez em quando ironiza com maior ou menor descaro 
com aqueles que se vangloriavam de ter nascido em Atenas, assinalando 
que tal mérito era compartilhado com muitos caracóis e vários tipos de 
cogumelos. 

Parece que foi Demócrito o primeiro a caracterizar o amigo da 
sabedoria como "cosmopolita", cidadão do mundo que, por isso, nunca 
é total ou primordialmente "cidadão" de nenhuma parte. E significativo 
que também se recorde tradicionalmente Demócrito como o filósofo que 
ri, talvez por oposição a Heraclito, príncipe de Éfeso que, por razões 
obscuras (como costumam ser todas no caso de Heraclito) tinha ganho a 
fama de chorão. Demócrito foi um pensador de recorte decididamente 
aberto, utilitarista, anti-religioso e propugnador de uma metafisica não 
só materialista, mas sobretudo notavelmente económica quanto ao número 
de princípios cosmológicos. Esta vontade de dar conta do mais possível 
com o auxílio do menor número de ideias faz que Demócrito pertença à 
estirpe de filósofos que tentam simplificar e desenredar a teia mítico
ideológica em vez de aumentar o seu volume gasoso com novos embustes. 

( ... ) Estas lições vigorosamente desmitificadoras foram prolongadas 
no terreno mais estritamente político por Protágoras, Antifonte e pelos 
demais sofistas, que insistiram no convencionalismo das normas e 
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costumes sociais, recalcando que é o homem a medida de todas as coisas 
(isto é, que a consideração do mundo sempre se molda à escala da 
subjectividade humana) e que as lendas religiosas de além-túmulo só 
têm como fim reforçar a obediência dos timoratos às autoridades 
estabelecidas. 

Mas a sua memória chegou até nós injuriada, pois contaram com o 
antagonismo fmmidável de Platão. Este mestre de prodigiosa subtileza 

o naturalismo sorridente de Demócrito, que praticamente nunca 
menciona, e condenou com tão excelsa habilidade intelectual como 

má-fé o relativismo humanista dos sofistas. 
( ... ) Os primeiros filósofos discutem descaradamente entre si e até 

consigo próprios, defendem a capacidade caracteristicamente humana 
a conclusões válidas sobre qualquer tema, opinam que um 

IJU,lU\.,ul.al que raciocina pode descobrir hoje a verdade que as gerações 
anteriores ignoraram ( ... ). 

O Meu Dicionário Filosófico, trad. C. Aboim de Brito, 
\.JU.JLA'"''"'' Lisboa 2000, pp. 18-23 (extractos). 

homem, mais do que viver a consciência dos questiona 
UV<JA'-''"'-'""V· a capacidade que detém de ser sujeito de 

-..-.-.,~.LLLV que, como tal, parece ser trágico. Ou seja, 
cH.UJVl l-LU.U. a visão estática do seu ser da sua natureza 
VVJ.l<-Lli~U" humana, ele remete para a sua existência um 

<-<v•JvJ"LliJlvJ.HiU no 
1-/V>.<A-U"-','-"-J V'VH\.~.lVJlVHU.H<>..tJ.HJu que dela brotam 

que o homem 
processos em 

VVJ.J..L.<j;;., UJ. ..,_ igualmente. 
momento de profunda 

do seu destino- cuja 
VVJU.J.J.VH'''""-'''"' agora, por isso, com a 

vAI,HJ.'i,,uV. Tal, num 
-"'>'Y1Ir}rl.f"',.,.,....,,.....,.,., concebida no 
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percurso do conhecimento - que, em complexa aliança com a técnica, 
exponencia até às últimas consequências a vita activa - e a prospecção 
do futuro onde se projectam, de urna forma invertida e, portanto, 
ameaçadora, as sombras que, no presente, prolongam as ilusões 
escatológicas do passado. 

Adalberto Dias de Olhares e percursos, Fundação Terras de 

Santa Maria, S.M. da Feira, 1994, pp. 5, 6. 

Conte~mr»or:anE~íd~ldeeint4~roeta~cao 

A contemporaneidade impõe- corno afitma Guillebaud- que sejamos 
herdeiros críticos e não apenas devotos do significa que não 
podemos ser seus espectadores inclusive porque 
passado realizado (ou não realizado) toma-se de um 
vista subjectivo, ao condicionar e ao ser '-'V'"~'-H'-'H-'.L'-""''-''-'' 
um futuro realizável 
de -de ... "'"''"h"'''"' 

20 

passado e na iminência do futuro. A contemporaneidade é a hermenêutica 
presente. 

«Da consciência educativa à contem

poraneidade como construção antropológica», in Idem (org.), Problemáticas 

Filosóficas da Educação, Afrontamento, Porto 2004, p. 19. 

PrnPrcr""~'"~"' do petlsa:mento 
A utopia terá ( ... ) de assumir, corno ( ... ) nos diz Maler, que "o ideal 

não se pode reduzir à sua idealização", tendo por isso e para isso de 
um excedente utópico, o qual emerge simultaneamente 

enquanto "ideal regulador da crítica" e corno "crítica na elaboração de 
ideais". Acrescentaríamos que melhor será dizer que a idealização não se 
reduz a um ideal. A idealização, na qualidade de função utópica, sobrepor
se-á, deste modo, aos ideais evitando a cristalização destes e o esgotamento 
daquela na tranquilidade de urna harmonia racional ou no cenário da sua 
realização, da sua consumação, no decurso da história. Fica salvaguardada 
a contingencialidade dos actos autenticamente criadores bem corno a 
novidade da evolução, sem as quais se esgotaria o devir do sentido e, 
desta maneira, a própria originalidade do humano. 

A itinerância antropológica e o nomadismo conceptual fazem então 
do seu encontro a condição da liberdade humana de que a utopia filosófica, 
demarcando-se da utopia ideológica, se totna expressão e mola. 

Numa época corno a nossa em que tanto se apregoa a acuidade das 
utopias corno a sua pura e simples falência, é decisivo, segundo o nosso 
ponto de vista, que se acolham estas distinções e estas precisões. Sob 
pena de se laborar sobre equívocos e omissões que redundam ora na 
esterilidade de debates desfocados, ora no desperdício de instrumentos 
de emancipação. 

No auge da sociedade da comunicação, que é também a sociedade 
do conhecimento e a sociedade da aprendizagem, para evitar que haja 
urna comprometedora hegernoneização que faça da comunicação, do 
conhecimento e da aprendizagem apenas três faces de uma verdade que o 
é porque se a comunicou e depois se aprendeu porque ela foi comunicada, 
importa evitar que o pensar não redunde num esquecimento originado no 
conhecer ou pelo conhecer. 

Pensar é gerar utopias. Incondicionalmente. 
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Adalberto Dias de Carvalho, «Esclarecer conceitos para renovar sentidos», 

inFátima Vieira; Maria Teresa Castilho (org.), Ed. Quasi, Porto 2004, pp. 16-17. 

O humano como excesso de si mesmo 
É preciso entretanto escolher: se o humano sofre desta última (da 

finitude ), então nada mais fácil do que definir um ser vivo fechado dentro 
de limites; a não ser assim, sem estas fronteiras, ei-lo infinito. Se não 
sabemos defini-lo, devemos confessar que não encontramos nenhum fim 
diante dele; inversamente, se choramos a sua finitude, devemos sabê-lo 
e dela dar uma definição: sim, repetimos a mesma palavra. 

O humano, enfim, muda tantas vezes e tanto que excede sempre o 
que dele se diz. 

Michel Serres, «Le temps humain», in Vários, Qu 'est-ce que l'humain?, 
Le Pommier, Paris 2003, pp. 79, 80 (traduzido para esta publicação). 

Aquilo que dá que pensar 
"O pensamento sobre o pensamento desenvolve-se no"Ocidente 

como lógica. Esta reuniu conhecimentos particulares sobre uma forma 
particular de pensar. Só recentemente se fizeram frutificar esses 
conhecimentos da lógica, numa ciência particular que se chama 
"logística". A logística é tida actualmente em vários lugares, sobretudo 
nos países anglo-saxónicos, como a única forma possível de filosofia 
estrita, porque os seus resultados e os seus métodos têm uma relação 
segura e imediata com a construção do mundo técnico. A logística começa 
assim actualmente, na América e noutros sítios, a estabelecer o seu 
domínio sobre o espírito, como sendo a verdadeira filosofia do futuro. 
Dado que a logística se une, à sua maneira própria, com a psicologia 
moderna, com a psicanálise e com a sociologia, o cartel da filosofia 
ascendente está completo. Esta invasão não é contudo, de maneira 
nenhuma, uma obra dos homens. São antes essas disciplinas que 
participam do destino duma potência que vem de longe, e para a qual 
talvez os termos gregos poiésis (poesia) e techné (técnica) sejam os 
vocábulos convenientes, na condição que eles designem, para nós que 
pensamos, Aquilo que dá que pensar. 

( ... )Para poder captar aquilo que dá que pensar, nós devemos pôr
nos a aprender a pensar. ( ... ) Aquilo que no presente caso podemos fazer, 
ou aquilo que em qualquer caso podemos aprender, é a escutar bem. 
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Aprender a escutar é também a tarefa comum daquele que ensina e daquele 
que aprende. ( ... ) 

Ora vós facilitaríeis em muito a tarefa de escutar bem, se, com o 
tempo, perdêsseis um hábito que é necessário designar pela expressão 
de "pensamento de via única". O domínio desta espécie de representação 
ainda mal se deixa hoje entrever. A expressão "de via única" é escolhida 
de propósito. A via faz lembrar os carris, e estes a técnica. Tomaríamos o 
assunto de modo muito irreflectido se admitíssemos que a dominação do 
pensamento de via única tem a sua origem na facilidade humana. O 
pensamento de via única, que se propaga cada vez mais e sob as mais 
diversas formas, é um dos aspectos da dominação da essência da técnica 
( ... ).Esta essência, com efeito, quer a unicidade absoluta da significação, 
e é porque ela a quer que tem necessidade dela." 

Martin Heidegger, Qu 'appelle-t-on penser? (1951-1952), trad. da trad. 

do alemão por Aloys Becker e Gérard Granel, Quadrige/PUF, Paris 1999, pp. 

33-34 e 96-97. 

A revolução no mundo interior do homem 
Diferenciando os espíritos no modo como eles consideram os 

objectos e como se consideram entre si, lançando-os uns contra os outros, 
associando--os e separando-os, a natureza forma, sobre o teatro da 
observação e do pensamento, um espectáculo digno de ser visto pela sua 
infinita diversidade. Para a categoria dos pensadores, as máximas 
seguintes (que ... conduzem à sabedoria), podem ser encaradas como 
mandamentos imutáveis: 

1) Pensar por si-mesmo. 
2) Colocar-se em pensamento no lugar dos 
outros (na comunicação com os outros). 
3) Pensar sempre em acordo consigo mesmo. 
( ... )A revolução mais importante no mundo interior do homem 

produz-se quando 'este abandona a menoridade de que ele próprio é o 
responsável'. Não são mais os outros que pensam por ele, e que ele se 
limita a imitar; não se deixa mais guiar como uma criança: ousa sim 
avançar por si mesmo, com um passo que é o seu, sobre o solo da 
experiência, por muito que ainda vacile. 

Immanuel Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique (1797), trad. 

Michel Foucault, J. Vrin, Paris, 1994, pp. 91-92. 
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Pensar e "não pensar" 
É claro que eu não digo que não é preciso pensar( ... ). 
Pelo contrário: digo que é preciso pensar mas pensar autenticamente. 

(Cenário negativo: hoje todo o mundo pensa ou presume que pensa 
quando no fundo é pensado, quando no fundo segue os ditames de "jogos 
de racionalidade" anónimos, babélicos, e que em última análise não 
passam de "jogos de realidade" - de realidades "tecnológicas", de 
realidades estabelecidas ou a estabelecer) 

Eu não digo portanto também que o "não pensar" é uma actividade 
que deve ou pode substituir a actividade do autêntico pensar, mas antes 
que é uma actividade que com esta última pode e deve conviver (tudo 
tem o seu contraponto; tudo tem o seu contraponto ... ). 

Pode e deve com ela conviver mas não é isso que na história do 
Ocidente tem acontecido (a norma do pensamento tem minimizado ou 
recalcado a norma do "não pensar"). Pode e deve com ela conviver mas 
sem promiscuidade, mas respeitando-se a lógica duma rigorosa 
"conjunção disjuntiva" (uma sábia distribuição de normas ou momentos 
estratégicos e existenciais). 

Ora, dessa mencionada lógica é de excluir muito em especial a 
seguinte falácia. É de excluir a suposição (típica daquela mesma 
história ... ) que em cada um de nós existe uma instância "passiva" 
(receptiva) e uma "instância activa" (a da "mente" ou do "intelecto") 
que tem sempre ou pode ter relevância sobre a primeira. Kant falou a 
propósito em "receptividade" (relativa à "sensibilidade") e em 
"espontaneidade" (relativa ao "entendimento" e à "razão"). 

Ora, aquilo que se tem de admitir (pelo menos do ponto de vista do 
"não pensar") é que também a "receptividade"''pode ser aquilo que há 
de mais "espontâneo" e "activo", aquilo que se tem de admitir é que na 
"passividade" (passividade sempre""activa" ... ) é que pode dar-se a 
dimensão possível (não toda a dimensão, por impossível...) do ser mesmo 
e mais original das coisas que nos rodeiam. ( ... ) 

*** 
Seja lá como for, "não pensar", e até ao ponto em que isso seja 

possível, consiste sempre em sensibilizar uma "singularidade". Isto é: 
em bom rigor não consiste somente em sensibilizar uma coisa ou estado 
de coisas ou em sensibilizar-se a si mesmo -, mas uma coisa 
simultaneamente enquanto "coisa" e enquanto "não coisa". Por outras 
palavras: consiste em sensibilizar uma coisa enquanto coisa""única" em 
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si mesma, mas ao mesmo tempo enquanto plexo de ritmos, ressonâncias 
e reenvios energéticos (Rui Magalhães aproximou-se desta "lógica" da 
sensibilidade em" Paixões e singularidades). Em suma: consiste em abrir
se a essa mesma coisa mais enquanto "quid""microfisico do que enquanto 
"quid" macrofisico. 

É claro que "coisa", neste sentido, tanto é uma árvore como uma 
sinfonia, tanto é uma paisagem como um ser humano, tanto é uma teoria 
como uma simples ideia;- tudo isso são "corpos sensíveis", tudo isso 
são corpos para eventual sensibilidade. Neste ponto estou certamente a 
desviar-me um tanto de Alberto Caeiro, mas não é isso que importa (longe 
de mim ser um dos seus "discípulos" ... ). O que importa é acrescentar o 
óbvio:- é na relação (na relação única e intransmissível...) entre quem 
sensibiliza e aquilo que se dá a sensibilizar que em bom rigor se instaura 
uma "singularidade"; e é apenas através dessa mesma relação que de 
qualquer coisa se faz uma espécie de "não coisa" (a coisa "descoisifica
se"; a coisa desobjectifica-se; a coisa volve-se num "quid" entre um "eu" 
e um "não eu"; a coisa volve-se num "quid" realmente microfisico ... ). 

Essa "não coisa", porém, é a forma mais sublime de uma coisa ser 
uma autêntica coisa (uma coisa "singularíssima", uma coisa um tanto 
em "reserva", uma coisa como""potencialidade em acto", uma coisa 
"única" no seu género, uma coisa "sem género" ... ), e isso, muito 
simplesmente, porque não é inserida na forma de um qualquer "universal" 
(ao contrário daquilo que faz o pensamento, pelo menos na sua acepção 
mais tradicional). Numa palavra: não é inserida na forma de uma qualquer 
"comunidade" ou "globalidade" univocamente comunicante. 

Pense-se a propósito, para melhor compreender estas minhas palavras 
um tanto paradoxais, no caso dos amantes que se dão a amar em pura 
paixão. Alberto Caeiro: "Porque quem ama nunca sabe o que ama/ Nem 
sabe porque ama, nem sabe o que é amar .. ./ I Amar é a eterna inocência, 
e a única inocência é não pensar ... ". 

*** 
Presumo que já fiz entrever que "não pensar" uma coisa, sensibilizá

la como pura singularidade, é de alguma maneira rodeá-la duma espécie 
de Nada. É, em suma, como que instaurar o "fim do mundo" à sua volta, 
mas é do mesmo passo instituir nela um "mundo possível" (precisamente 
porque a coisa é "descoisificada", porque é inserida num mundo 
pessoalíssimo, porque é desvinculada do "mundo actual" abissalmente 
platónico ... ). 
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Ora, é nisso mesmo que consiste o refulgir da dimensão do 
enigmático e do sagrado. Consiste, numa palavra, na "vivência" duma 
lógica de partes sem todo, e também isso o teorizou poeticamente Alberto 
Caeiro. Ele com efeito entreviu aquilo que "talvez seja o Grande Segredo", 
o "Grande Mistério de que os falsos poetas falam": 

"Vi que não há Natureza,/ Que Natureza não existe,/ Que há montes, 
vales, planícies,/ Que há árvores, flores, ervas,/ Que há rios e pedras,/ 
Mas que não há um todo a que isso pertença,/ Que um conjunto real e 
verdadeiro/ É uma doença das nossas ideias./ I A Natureza é partes sem 
um todo./ Isto é talvez o mistério de que falam." (de que falam os "falsos 
poetas" ... ). 

"Partes sem um todo". Uma parte "sem um todo" é precisamente 
uma coisa com a tal espécie de Nada à sua volta. Esse Nada, no entanto, 
é a forma mais radical de a isolar na sua unicidade (insubstituível e intrans
missível. .. ), é a forma mais radical de a sensibilizar numa dimensão que 
é já a do enigmático e do sagrado. Ou seja:- aquilo que passa a haver, 
enquanto perdura tal sensibilização, é essa mesma coisa e nada mais. 
Este "nada mais", todavia, com o ser"Nada, é ao mesmo tempo um Tudo 
ou um Todo que jamais se pode sensibilizar (sensibilizar ou pensar...), e 
por isso mesmo como que se instala "em negativo" como a única coisa 
realmente transcendente e paradoxalmente "actuante" na "inactuação" 
(ou melhor: como a "não-Coisa" por excelência"). 

É escusado dizer que esse Nada-Tudo não é senão "Deus". Mas 
também é escusado dizer que não se trata aqui do Deus das "crenças" ou 
do Deus dos teólogos. É sim, aproximativamente, o "Deus sive Natura" 
de Espinoza. É sim a tal dimensão do enigmático e do sagrado que rodeia 
cada coisa uma vez sensibilizada como "singularidade" (como 
coisa""única no seu género", como coisa""única sem género" ... )". 

Adélio Melo, O enredo da eternidade, Edições Afrontamento, Porto, 2005, 
pp. 36-39. 

Da utilidade da lógica 
O que se pode esperar aprender com o estudo da lógica? Que 

"utilidade" tem ela? A lógica desempenha um papel central na capacidade 
de raciocinar e os seres humanos parecem mais dotados dela- pelo menos 
em média- do que os outros animais. No entanto o sentido de humor 
também é certamente característico dos humanos -em média, outra vez- e, 
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por isso, a razão para o estudo da lógica não pode apenas se~ a. de que_ a 
lógica é uma característica distintiva da natureza humana. A pnnc1pal razao 
para o estudo da lógica é a de que a distinção entre argumentos válidos e 
inválidos dá origem a um espaç_o teórico particularmente rico de um modo 
que a distinção entre piadas engraçadas e sem graça nenhum~ não consegue 
originar. E vale a pena estudar espaços teóricos assim por aqmlo mesmo que 
eles são. 

Há adicionalmente um aspecto mais prático do assunto, embora esse 
aspecto tenha apenas emergido por completo nas últimas décadas, ligado ao 
papel da lógica na informática. Não é por acaso que o principal componente 
dos computadores modernos se chama "placa lógica". Do lado do 
software, a aplicação mais proeminente dos princípios desenvolvidos e 
estudados em lógica é uma espécie de programa que se designa "sistema 
perito". Um sistema perito contém uma base de dados, com factos ~cerca 
de algum domínio, ligada a um motor de inferência que permite ao 
programa chegar a conclusões se lhe forem dadas, como premissas, 
informacões acerca de uma situação dentro do seu domínio. Os sistemas 
peritos ~sam-se, por exemplo, em diagnósticos médicos, na exploração 
de gás ou petróleo e em decisões financeiras, domínios estes onde os 
sistemas peritos são geralmente mais fiáveis do que as pessoas. Os 
sistemas dedutivos estudados em lógica são precisamente mecanismos 
abstractos de inferência do género que é implementado por esses 
programas. 

Uma questão natural a colocar acerca do impacto subjectivo do 
estudo da lógica é a de saber se lidar com um manual de lógica faz de 
alguém uma pessoa mais lógica. Alguma investigação sistemática tem 
sido feita nesta área com resultados que não são inteiramente 
reconfortantes para os professores de lógica. No entanto, de um ponto de 
vista anedótico, uma estudante disse uma vez ao autor que, após um mês do 
curso de lógica, ela tinha descoberto que era capaz de dar a volta ao 
namorado sempre que tinham uma discussão. Acrescentou também que 
já perdera o namorado. Felizmente, parecia também muito satisfeita com 
esse resulta do. 

Graeme Forbes, Modern Logic-A Text in Elementmy Symbolic Logic. Oxford 
University Press, New York- Oxford 1994, pp 10-11 (Trad. João Alberto Pinto). 
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eis 
1. Regra das suposições: Qualquer suposição,p, ser introduzida 

numa linha qualquer da prova- escrevendo-se à esquerda o número dessa 
linha, e anotando-se à direitaS no caso de se tratar de uma premissa). 

2. Introdução da conjunção: Dados p e q em linhas anteriores 
prova, p A q pode ser deduzido - escrevendo-se à esquerda os números 
de todas as linhas de que dependem p e q, e anotando-se à direita IA. 

3. Eliminação da conjunção: p A q numa linha anterior da 
prova, p ou q podem ser deduzidos escrevendo-se à 

os números A q, e anotando-
se à direita EA 

4. Modus (Ponendo) Ponens [Eliminação da condicionalização]: 
Dados p e p -7 q em linhas anteriores da prova, q pode ser deduzido 
escrevendo-se à esquerda os números de todas as linhas de que dependem 
p e p -7 q, e anotando-se à direita MP [ou 

5. Modus (To !lendo) Tollens: Dados~ q e p -7 q em linhas anteriores 
da prova, ~ p pode ser deduzido - escrevendo-se à esquerda os números 
de todas as linhas de que dependem~ q e p -7 q, e anotando-se à direita 
MT. 

6. Introdução da disjunção: Dados (separadamente) p ou q em linhas 
anteriores da prova, p v q pode ser deduzido escrevendo-se à esquerda 
os números de todas as linhas de que depende p, ou q, e anotando-se à 
direita Iv. 

7. Dupla Negação: Dado~~ p numa linha anterior prova,p pode 
ser deduzido, e vice-versa- escrevendo-se à esquerda os números de 
todas as linhas de que depende~~ p, ou p, e anotando-se à direita DN. 

8. Eliminação da disjunção: Dados, em linhas anteriores da prova, 
p v q, juntamente com uma ( sub )prova de r a partir supos1çao p e uma 
(sub )prova de r a partir da suposição q, r pode ser deduzido escrevendo
-se à esquerda os números de todas as linhas de que dependem p v q e r 
(excepto as linhas em que ocorrem p e q ), e anotando-se à direita E v. 

9. Prova Condicional [Introdução da condicionalização]: Dada uma 
(sub )prova de q a partir da suposição de p, p -7 q pode ser deduzido
escrevendo-se à esquerda os números de todas as linhas de que depende 
q excepto a linha em que ocorre p, e anotando-se à direita PC [ou I-7]. 

10. Reductio ad Absurdum [Introdução da negação]: Dada uma 
(sub )prova de q A~ q a partir da suposição de p, ~ p pode ser deduzido
escrevendo-se à esquerda os números de todas as linhas de que depende 
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q A~ q excepto a linha em que ocorre p, e anotando-se à direita RAA 
[ou 

11. Considerando a definição da bicondicionalização, p H q pode 
ser substituído por (p -7 A ( q -7 e escrevendo-se à 
esquerda os mesmos números de linhas que antes se tinha, e anotando-se 
à 

João Alberto Pinto a partir de , Beginning Logic. 2nd 
ed., 1st rep. Chapman & Hall- CRC Boca Raton [etc.] 1998. 

AU .... •<-UJlhJJl"'"-" e 
Pode-se estar certo de que, por mais 1'P~CPr\/·!1n()" ou desdenhosos que 

que não de acordo com a sua 
~~Á~~·Á·~·.u, voltar-se-á 



A filosofia que saber 
A astrofísica e a cosmologia informam-nos, hoje, sobre a história 

do universo, traçando um grande fresco que nos liga às estrelas. A física 
dá conta, de um modo cada vez mais aproximado, da estranheza dos 
átomos que constituem a matéria e de que também nós somos feitos. As 
ciências biológicas mostram-nos que só há uma vida e que, por isso, a 
nossa idade remonta tão longe como os mais de três biliões e meio de 
anos, desde o aparecimento da primeira célula. A etologia revela a absoluta 
originalidade, na biosfera, do do homem, talvez o mais 
paradoxal produto da imaginação da natureza. O ser humano é, por isso, 
o que de mais admirável existe no nosso mundo. 

Ora, com as ciências, mas também para lá delas, e acompanhando, 
igualmente, os outros saberes, a filosofia quer compreender toda esta 
complexidade que se estende diante de nós. 1 ._._,,VH4HULv-,,..., 

que lhe oferece o seu longo passado no entanto, 
as suas inte1rogações sobre o lugar do homem no meio de tanta informação 
e conhecimento ... Abrindo-se, assim, à a filosofia am·esç~nt::t-
se como a mais ambiciosa, a mais <lr\•'llVAYI<:lr1

1
'"" aventura cultural de todos 

os . ....,_._,,~...,,,._, .. 

escrito para publicação). 
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várias regiões culturais. A sua diversidade, cada vez maior, não se 
configurará, então, como um obstáculo para comunicar mas, antes, como 
uma oportunidade de convívio entre as ideias e um desafio à imaginação. 

Maria Manuel Araújo Jorge, em «A filosofia no mundo actual», 

Arquipélago, 5 (1996) 211-215. 

O lugar do Homem na natureza: os dois infinitos 
<Eis aonde nos levam os acontecimentos naturais. Se estes não são 

verdadeiros, nada há de verdade no homem; e, se o são, neles encontra o 
homem um grande motivo de humilhação, forçado que está a baixar-se 
de uma ou outra maneira. E, visto que ele não pode subsistir sem neles 
acreditar, desejo, antes de entrar em maiores explorações da natureza, 
que ele a considere por uma vez bem a sério e sem pressas, que olhe 
também para si, e, sabendo que proporção há ... > Que o homem 
contemple, pois, a natureza inteira na sua alta e plena majestade; que 
afaste a vista dos baixos objectos que o rodeiam. Que olhe para essa luz 
brilhante, colocada como lâmpada eterna para iluminar o universo; que 
a Terra lhe pareça como um ponto em comparação com a longa volta que 
tal astro descreve, e que se admire de essa longa volta não ser, afinal, 
mais que um pormenor finíssimo em comparação com aquela que os 
astros que rolam no firmamento abraçam. Mas, se a nossa vista aí pára, 
passe a imaginação para além; mais cedo se cansará de conceber do que 
a natureza de fornecer. Todo esse mundo visível não é mais que um traço 
imperceptível no amplo seio da natureza. Nenhuma ideia se aproxima 
dela. Por mais que ampliemos as nossas concepções para lá dos espaços 
imagináveis, só átomos geraremos, em comparação da realidade das 
coisas. É uma esfera infinita que em toda a parte tem o centro e em parte 
alguma a circunferência. Por fim, o maior sinal sensível da omnipotência 
de Deus é que a nossa imaginação se perca nesse pensamento. 

[2.] Que o homem, tendo voltado a si, considere o que ele é em 
comparação com aquilo que existe; que olhe para si como que perdido 
neste desviado recanto da natureza; e que, de esta pequena prisão onde 
se encontra alojado, quero dizer, o universo, aprenda a avaliar a Terra, os 
reinos, as cidades e a si mesmo pelo seu justo preço. Que é um homem 

no Infinito? 
Mas para lhe apresentar outro prodígio não menos espantoso, que 

ele procure naquilo que conhece as coisas mais miúdas. Que um verme 
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lhe ofereça, na pequenez do corpo, partes incomparavelmente mais 
pequenas, pernas com articulações, veias nas pernas, sangue nas veias, 
humores no sangue, gotas nesses humores, vapores nessas gotas; que, 
dividindo ainda essas últimas coisas, ele esgote as suas forças nessas 
concepções, e que o derradeiro objecto a que possa chegar seja agora o 
do nosso discurso; talvez ele pense que aí esteja a extrema pequenez da 
natureza. Quero fazer-lhe ver lá dentro um novo abismo. Quero pintar
lhe, não apenas o universo visível, mas a imensidade que se pode conceber 
acerca da natureza, no recinto deste resumo de átomo. Que ele veja aí 
uma infinidade de universos, cada um dos quais tem seu firmamento, 
seus planetas, sua Terra, na mesma proporção que o mundo visível: nessa 
Terra, animais, e finalmente vermes, nos quais outra vez encontrará o 
que os primeiros deram; e, encontrando ainda nos outros a mesma coisa 

' sem fim e sem repouso, [3.] que ele se perca nessas maravilhas, tão 
espantosas na sua pequenez como as outras pela sua extensão; pois quem 
não admirará que o nosso corpo, ainda há pouco não perceptível no 
universo, por sua vez imperceptível no seio do Todo, seja agora um 
colosso, um mundo, ou antes um todo, à vista do nada aonde não se pode 
chegar? 

Quem se considere assim há-de apavorar-se de si mesmo e 
' ' considerando-se suspenso na massa que a natureza lhe deu, entre esses 

dois abismos do Infinito e do Nada, tremerá à vista de tais maravilhas, e 
eu creio que, tomando-se a sua curiosidade em admiração, há-de estar 
mais disposto a contemplá-las em silêncio do que a investigá-las com 
presunção. 

Porque, afinal, que é o homem na natureza? Um nada à vista do 
Infinito, um todo à vista do nada, um meio entre nada e tudo. Infinitamente 
afastado de compreender os extremos, o fim das coisas e o seu princípio 
são para ele invencivelmente ocultos num segredo impenetrável, 
~gualmente incapaz de ver o nada donde é tirado, e o Infinito em que se 
Imerge. 

Pascal, Do espírito geométrico e da arte de persuadir e outras páginas, 
Porto Editora, Porto 2003. 

Filósofos a evitar. Os Sofistas na História da Filosofia 
Sofista não é filósofo que se recomende, assim o diz a História da 

Filosofia. Por detrás dessa prescrição encontra-se Platão, presença, 
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referência, reverência obrigatória em toda a ocorrência que à Filosofia 
diga respeito. Este admirável filósofo, escritor, poeta, dramaturgo e pintor 
dedicou toda a sua obra, toda a sua vida à desacreditação e dissimulação 
deste período negro da História da Filosofia. Os seus Diálogos, os seus 
pensamentos, os seus pesadelos estão povoados de sobressaltos sofistas. 

Ora, perante um testemunho tão severo e empenhado, tão demolidor 
e autorizado, como não subscrever e reforçar esta censura, esta rasura, 
este silenciamento e afastamento para longe do país da Filosofia, destas 
estranhas criaturas, visitantes acidentais, cozinheiros de discursos, 
pescadores de almas inocentes, sábios de coisa nenhuma? E como duvidar 
da justeza de uma tal sentença se a mesma é subscrita por um júri 
composto por tão destacadas figuras do pensamento filosófico? Atente
se: Platão, inicialmente instruído e apoiado por Sócrates, imediatamente 
secundado por Aristóteles, posteriormente seguido por toda a tradição 
filosófica ocidental. 

A partir daí, o essencial da questão (sofistica) ficou definitivamente 
estabelecido para toda a História da Filosofia futura: não há cláusula ou 
alínea ao abrigo da qual os sofistas possam invocar legitimidade para 
forçarem assento na bancada dos filósofos. Os sofistas não são filósofos 
e se insistirem no título serão filósofos não queridos, isolados, proscritos. 

Todavia, a História da Filosofia não cometerá a imprudência de 
precipitar um afastamento sumário dos sofistas para longe dos seus 
domínios. De facto, eles manter-se-ão a um canto, obscuras sombras, 
prontos a aparecerem, sempre que seja necessário apresentar a peça ou 
exemplar daquilo que é o caminho que a Filosofia nunca deverá tentar. 
Esta amostra, este (mau) exemplo funciona como um poderoso 
instrumento de dissuasão junto de pensamentos mais instáveis e, 
consequentemente, permeáveis a comportamentos de risco. 

Mas, afinal, quem são estas criaturas proibidas e malditas? O que 
pensaram e disseram de tão grave que justifique a criação de um tal 
perímetro de exclusão? 

Geralmente, é por interposta pessoa e sob fortes reservas, que se 
obtém algo daquilo que se diz terem pensado e dito. São frases truncadas 
do contexto, fragmentos isolados e sem fio, resultantes de uma enorme 
operação de silenciamento. Ora, é absolutamente espantoso que ao longo 
desses testemunhos e fragmentos se surpreenda um evidente interesse 
por domínios eminentemente filosóficos: teoria do conhecimento, teoria 
da linguagem, ética, antropologia, cosmologia, ontologia, etc. 
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De Protágoras restam, essencialmente, duas passagens, as quais, 
aliás, têm sido objecto de interpretações espúrias. Assim, onde Protágoras, 
ao cabo de uma indagação acerca do divino, afirmava equidistância e 
prudência, quis-se ver uma profissão de fé no ateísmo; quando Protágoras 
se propunha, com base na tese do homem medida, iniciar um percurso 
conducente à possibilidade de uma teoria do conhecimento e dos valores, 
quis-se ver a afirmação final de um radical individualismo relativista. 

Relativamente a Górgias, há um maior número de testemunhos e 
fragmentos, devendo destacar-se o Elogio de Helena e o Tratado Acerca 
do Não Ser, ambos de carácter eminentemente filosófico que, todavia, 
uma poderosa tradição filosófica insiste em considerar meras variações 
retóricas de vácuo conteúdo e pretenciosa erudição. 

Sobre Trasímaco permanece a (triste) figura transmitida por Platão 
conseguida através de uma operação subtilmente urdida, na qual se 
invertem intenções, manipulam informações e distorcem factos. Mas, 
nem rasto da sua perspectiva sobre a natureza e condição humanas. 

De Hípias mantém-se aquela confrangedora imagem legada pelos 
Hípias de Platão do "sabichão" que sabe tudo excepto que não sabe nada. 
Mas, nem rasto do seu pensamento acerca" da natureza ou da problemática 
gnosiológica ou antropológica. 

Antifonte é um caso curioso. De um certo ponto de vista ele não 
existe. Por outro lado, ele existe mais do que qualquer outro dos sofistas. 
Expliquemo-nos: Platão parece ter decidido ignorá-lo. Ora, se Platão 
não pega no pensamento de Antifonte, se o não traz para a frente dos 
seus Diálogos, se o não trabalha para ser dado à estampa, então Antifonte 
não é falado nem tido nem achado, logo, não existe. Mas, por outro lado, 
uma vez que este admirável fazedor de personagens não faz Antifonte, 
permite, involuntariamente, que Antifonte surja muito próximo do 
"verdadeiro" Antifonte, poupando-nos o trabalho de desmontar a 
personagem artisticamente criada pelo mestre de todas as figuras e 
encenações. 

Da Verdade e da Concórdia, obras atribuídas a Antifonte, restam 
algumas passagens de evidente conteúdo filosófico e de raro brilhantismo 
literário. Ao longo dessas linhas, Antifonte expressa um profundo 
desprezo pelos poderes e saberes dominantes. As cidades que habitamos, 
as sociedades em que vivemos, os poderes que veneramos são uma farsa 
e um sufoco. Uma farsa, dado que a verdade é mentira, a concórdia 
discórdia, a justiça injustiça, a realidade aparência, a fortuna pobreza, a 
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alegria tristeza. Um sufoco, porque averigua-se o que se vê para 
determinar o que não deve ser visto; ouve-se o que se ouve, para decretar 
o que não pode ser ouvido; escuta-se o que se diz, para precisar o que 
não pode ser dito; observa-se o que se faz, para fixar o que não pode ser 
feito; seguem-se os passos, para interditar os caminhos; perscrutam-se 
os desejos, para que não se deseje (DK 87 B44A). 

E nisto a vida se perde, uma vez que, viver assemelha-se a uma 
efémera vigília e a duração da vida a um só dia. Depois de dirigirmos o 
olhar para a luz, cedemos o lugar aos outros que tomarão a nossa vez 

(DK 87, B50). 
Enfim, esquecem-se. Esquecem-se de que a vida é um dado que se 

lança. Não se pode voltar atrás ... (DK 87 B52); esquecem-se de que em 
cada um de nós há algo de único, de diferente, de irrepetível. 

... Filósofos a evitar? 
Março, 2005 

José Augusto C. Ribeiro Graça (texto escrito para esta publicação). 

O consolo da filosofia 
Há alguns anos, durante um rigoroso Inverno em Nova Iorque, tendo 

uma tarde livre antes de apanhar o voo para Londres, dei comigo numa 
galeria deserta do andar superior do Metropolitan Museum of Art. ( ... ) 
Procurava um sinal do caminho para a cafetaria quando o meu olhar foi 
atraído por uma tela. A etiqueta explicava que havia sido pintada em 
Paris no Outono de 1786 por Jacques-Louis David, quando tinha trinta e 

oito anos. 
Sócrates condenado à morte pelo povo de Atenas, prepara-se para 

beber uma taça de cicuta, rodeado pelos seus amigos inconsoláveis. Na 
Primavera de 399 a.C., três cidadãos atenienses puseram uma acção na 
justiça contra o filósofo. Acusaram-no de se negar a adorar os deuses da 
cidade, de introduzir novidades religiosas e de corromper os jovens de 
Atenas - e tal era a gravidade das suas acusações que foi pedida a pena 

de morte. 
Sócrates respondeu com lendária rectidão. Embora lhe fosse 

concedida uma oportunidade de renunciar em tribunal à sua filosofia, 
optara por aquilo que ele acreditava ser verdade em vez de escolher aquilo 

que sabia ser popular. ( ... ) 
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Comprei cinco postais de David no balcão de recordações do museu 
( ... ). 

Platão está sentado aos pés da cama, uma pena e um pergaminho a 
seu lado, silenciosa testemunha da injustiça do Estado. Tinha vinte e 
nove anos quando Sócrates morreu, mas David transformou-o num 
homem de idade, de cabelos grisalhos e aspecto grave. A esposa de 
Sócrates, Xantipa, é escoltada para fora da cela pelos guardas. São 
representados sete amigos em várias atitudes de lamentação( ... ). David 
havia planeado representar Sócrates no acto de engolir o veneno, mas o 
poeta André Chénier sugeriu que se verificaria uma tensão muito mais 
dramática se fosse pintado concluindo um tema filosófico ao mesmo 
tempo que estendia serenamente a mão para a taça de cicuta que colocaria 
um fim à sua vida, simbolizando ao mesmo tempo obediência às leis de 
Atenas e fidelidade ao seu chamamento. ( ... ) 

Se o postal me atingia de uma forma tão enérgica, era talvez porque 
o comportamento que representava contrastava de uma forma tão nítida 
com o meu próprio comportamento. Em conversas, a minha prioridade 
era de que gostassem de mim, muito mais do que dizer a verdade.( ... ) 

Mas o filósofo não se preocupava com a impopularidade e a 
condenação de Estado.( ... ) A sua confiança surgira de uma fonte muito 
mais profunda do que simples exaltação ou teimosia com aparência de 
coragem. Usara como único recurso a filosofia. A filosofia dera a Sócrates 
convicções que lhe haviam permitido ter uma confiança racional.( ... ) 

O tema do qual o filósofo grego era o símbolo supremo, parecia 
apresentar um convite para assumir uma tarefa ao mesmo tempo profunda 
e ridícula: conseguir a sabedoria através da filosofia.( ... ) Parecia possível 
distinguir um pequeno grupo de homens separados por séculos, com
partilhando uma fidelidade sem peias a uma filosofia sugerida pela 
etimologia grega da palavra - philo, amor; sophia, sabedoria - um 
grupo reunido por um interesse comum em afirmar algumas coisas 
reconfortantes sobre as causas das nossas maiores preocupações. Era 
para esses homens que eu me voltaria. 

Alain de Botton, O consolo da filosofia, Publ. Dom Quixote, Lisboa 2001, 
2a ed, pp.ll-16. 

36 

Prestar testemunho 
O que impressiona nesta metafisica do desenvolvimento é que ela 

não precisa de nenhuma finalidade. O desenvolvimento não se encontra 
magnetizado por uma Ideia como seja a da emancipação da razão e da 
liberdade humanas. Reproduz-se acelerando-se e estendendo-se segundo 
a sua própria dinâmica interna. Assimila os acasos, memoriza o seu valor 
informativo e utiliza-o como nova mediação necessária ao seu funciona
mento. Não necessita senão de um acaso cosmológico. 

O desenvolvimento não tem um fim, mas tem um limite, o da 
esperança de vida do Sol. A explosão prevista desta estrela é o único 
desafio que se coloca de forma objectiva ao desenvolvimento. A selecção 
natural dos sistemas não é de ordem biológica, mas cósmica. É com 
intuito de responder a este desafio que se preparam desde já todas as 
pesquisas, seja qual for o sector de aplicação, que estão em curso nos 
países ditos desenvolvidos. O interesse dos seres humanos encontra-se 
agora subordinado ao da sobrevivência da complexidade. 

E como o desenvolvimento acaba por ser exactamente aquilo que 
subtrai à análise e à prática a esperança de uma alternativa decisiva ao 
sistema, como a política que "nós" herdámos dos pensamentos e das 
acções revolucionários se encontra para sempre sem emprego 
(independentemente de nos regozijarmos com isso ou de o lastimarmos), 
a questão que aqui coloco é a seguinte: que mais resta de "político" que 
não seja a resistência a este inumano? E que mais resta, para opor 
resistência, senão a dívida que qualquer alma contraiu com a 
indeterminação miserável da sua origem, da qual não cessa de nascer? 
( ... ) 

Esta é a dívida que temos para com a infância e que não é saldada. 
Mas basta não a esquecer para resistir e, talvez, para não ser injusto. É a 
tarefa da escrita, do pensamento, da literatura, das artes: aventurar-se a 
prestar testemunho. 

Jean-François Lyotard, O inumano. Considerações sobre o tempo, trad., 

Estampa, 1989, pp.14-15 (prefácio). 

A natureza da mente segundo Daniel Dennett 
Termos como design, input e output, top-down, bottom-up, 

embeddedness e awareness, são amplamente utilizados em teoria da 
cognição - por exemplo na Psicologia e na Inteligência Artificial - e 
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permitem-nos falar sobre sistemas cognitivos, sistemas intencionais, 
agentes racionais que manifestam inteligência ou consciência e que, como 
tal, presumivelmente utilizam representações, entre as quais auto
representações, para se comportarem no mundo físico. No entanto, o 
estatuto de tais termos não é imediatamente claro. Este trabalho tem como 
objectivo avaliar as pretensões de esclarecimento do estatuto dos termos 
referidos de uma meta-teoria da cognição a que se chama Teoria dos 
Sistemas Intencionais (TSI). De modo a avaliar a Teoria dos Sistemas 
Intencionais procura-se explicitar as suas propostas acerca da natureza 
da representação e da consciência, aceitando umas e rejeitando outras. 

Utiliza-se o termo 'sistema' no sentido de entidade isolada ou 
isolável. Utiliza-se o termo 'racional' para nomear sistemas que são 
agentes, i.e. sistemas que 'guiados por representações' se comportam de 
forma adaptada ao ambiente em função de 'estruturas de finalidades'. É 
relativamente a esses sistemas, os agentes racionais, que se analisa a 
natureza e conteúdo dos estados mentais, a consciência e a auto
consciência, a existência de acções por oposição a meros movimentos, a 
identidade pessoal por oposição à mesmidade de um corpo que persiste 
ao longo do tempo e finalmente a racionalidade que de acordo com a TSI 
sustenta todas as atribuições de características mentais ( ... ) 

É um facto que a filosofia da mente, e não apenas a filosofia de 
Dennett, vive hoje da proximidade que estabelece com a investigação 
empírica multidisciplinar acerca da cognição. Os tópicos clássicos da 
filosofia da mente, tais como a consciência, a representação e a causação 
mental, são frequentemente tratados (tal como Quine prescreveu) em 
continuidade com o trabalho científico sobre o mental. A enorme 
quantidade de investigação empírica em ciência cognitiva nas últimas 
décadas explica aliás em parte, de um ponto de vista sociológico, o 
protagonismo da filosofia da mente dentro da filosofia analítica no período 
em causa. Como afirma J.Kim, «nas últimas duas décadas, aproxima
damente, a filosofia da mente tem sido uma área extraordinariamente 
activa e excitante. O campo cresceu enormemente, e( ... ) houve avanços 
significativos no nosso entendimento das questões respeitantes à mente 
( ... )Este boom foi em parte, devido ao ímpeto fornecido pelo crescimento 
explosivo, desde meados do século, da ciência cognitiva. 

Sofia Miguens, Uma Teoria Fisicalista do Conteúdo e da Consciência

D. Dennett e os debates da filosofia da mente, Porto, Campo das Letras, 2002, 

pp. 23-27 
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Críticos da modernidade 
No Discurso Filosófico da Modernidade (1985), um claro e polémico 

panorama das filiações e destinos teóricos no pensamento europeu ~á-s
kantiano Habermas acusa um conjunto de críticos da razão e da ambiÇao 
iluminis~a moderna - por exemplo Heidegger, Adorno, Bataille e 
Foucault, mas também, no caso que aqui nos interessará, Derrida- de 
uma contradição performativa, i. e., acusa-os de fazerem aquilo que não 
podem, por não poderem justifi?ar .aquilo que ~azem. Nome~d~ment~, 
estes autores continuam a produzir discursos servmdo-se do propno meiO 
que é entretanto acusado e desmascarado, pretendem produzir di~c~rsos 
especiais, situados fora do horizonte est_rito _da ~azão co~mtl~a ~ 
argumentativa, mas sem serem totalmente IrraciOnais. Esta sltuaçao e 
dita provir de Nietzsche, e Habermas vê e pretende fazer ver a herança 

de Nietzsche em todos eles. 
As soluções encontradas pelos vários críticos da modernidade para 

a contradição performativa inerente à auto-crítica da razão centrada no 
sujeito, a razão "autora" do projecto civilizacional ilumin~sta da 
Modernidade, são diversas. Segundo a descrição de Habermas, Heidegger 
escapa-se furtivamente, recolhendo-se à "silenciosa contemplação do 
místico", "assumindo num gesto de visionário a autoridade do iniciado". 
Adorno, que não partilha do desprezo elitista de Heidegg~r _Pelo 
pensamento discursivo mas pensa que as premissas do Ilumi~Ismo 
morreram, e só as suas consequências (i.e., as sociedades contemporaneas) 
permanecem perante nós como um cadáver vazio de espírito, crê que 
"andamos à deriva no discurso como no exílio" e que o pensamento só 
pode ser "um constante auto-desmentido". Trata-se de um'"'feti~~ismo 
do desencantamento", diz Habermas. Bataille procura no dommw do 
sagrado e do erótico o "excesso da subjectividade que se transgride", 
mas a partir de uma "ideia do sagrado rigorosamente ateia". Foucau~t 
elabora uma historiografia arqueológica das ciências humanas a partir 
de uma teoria- nietszcheana e não sociológica do poder. Mas há um 
ponto comum à diversidade das soluções: nenhum destes traject~s traduz 
um desejo iluminista de emancipação, e, para Habermas, estes discursos, 
sendo "interessantes no fundamental, permanecem indiferenciadas nos 

resultados. 
Sofia Miguens, «Um certo desdém de Habermas face a Derrida», Trabalhos 

de Antropologia e Etnologia, 39, 1-2 (1999) pp. 11-12. 
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Pensar melhor para viver melhor 
É preciso fazer filosofia? A partir do momento em que levantamos a 

questão ou, pelo menos, a partir do momento em que tentamos responder
--lhe, já estamos a fazê-la. Isto não quer dizer que a filosofia se reduza à 
sua própria interrogação, e ainda menos à sua autojustificação. Pois, 
melhor ou pior, também estamos a fazê-la quando nos interrogamos (de 
modo simultaneamente racional e radical) sobre o mundo, sobre a 
humanidade, sobre a felicidade, sobre a justiça, sobre a liberdade, sobre 
a morte, sobre Deus, sobre o conhecimento ... E quem pode renunciar a 
isto? O ser humano é um animal filosofante: só pode renunciar à filosofia 
renunciando a uma parte da sua humanidade. 

É, pois, preciso filosofar: pensar tão longe quanto pudermos, e mais 
longe do que sabemos. Com que finalidade? Uma vida mais humana, 
mais lúcida, mais serena, mais racional, mais feliz, mais livre ... É aquilo 
a que tradicionalmente se chama sabedoria, que seria uma felicidade 
sem ilusões nem enganos. Poderemos atingi-la? Nunca totalmente, sem 
dúvida. Mas isso não nos impede de tender para ela, nem de dela nos 
aproximarmos. A filosofia, escreve Kant, é para o homem um esforço 
sempre inacabado no sentido da sabedoria. Eis uma razão adicional para 
o empreendermos sem delongas. Trata-se de pensar melhor para viver 
melhor. A filosofia é esse trabalho: a sabedoria, esse repouso. 

O que é a filosofia? As respostas são tão numerosas, ou quase, quanto 
os filósofos. Todavia, isto não impede que haja uma convergência no 
essencial. Pela minha parte, e desde os meus tempos de estudante, tenho 
um fraco pela resposta de Epicuro: a filosofia é uma actividade que, 
através do discurso e do raciocínio, nos conduz a uma vida feliz. É definir 
a filosofia através do seu maior sucesso (a sabedoria, a beatitude) e isso, 
ainda que o mesmo nunca seja total, vale mais do que limitá-la aos seus 
fracassos. A felicidade é a finalidade; a filosofia é o caminho. Boa viagem 
para todos! 

André Comte-Sponville, Apresentações da Filosofia, Lisboa, Instituto 
Piaget, 2001, pp.16-17. 

A criação de valores como tarefa do filósofo 
Eu insisti em como é preciso deixar definitivamente de confundir 

os filósofos com os trabalhadores filosóficos e, em geral, com os homens 
de ciência, - em que precisamente aqui se dê com rigor "a cada um o 
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que é seu" e não se dê demasiado a estes e pouco àqueles. Pode ser 
necessário à educação do verdadeiro filósofo o facto de ele próprio ter 
escalado uma vez todos esses degraus em que ficam parados- e têm de 
ficar parados os seus servidores, os trabalhadores científicos da filosofia; 
ele próprio deve ter sido, talvez, crítico e céptico e dogmático e historiador 
e, além disso, poeta e coleccionador e viajante e adivinhador de enigmas 
e moralista e vidente e "espírito livre" e quase todas as coisas para 
percorrer o âmbito de valores e sentimentos valorativos humanos e poder 
olhar com muitos olhos e consciências da altura para toda a distância, da 
profundidade para toda a altura, do recanto para toda a longinquidade. 
Mas tudo isso são apenas condições prévias da sua tarefa: esta tarefa 
requer algo diferente,- exige que ele crie valores.( ... )" 

Nietzsche, Para além do bem e do mal, Guimarães editores, 1998, 
p. 128 (§211) 

O método criacionista 
Etimologicamente, método quer dizer caminho ou direcção para um 

objectivo, essencialmente um percurso com sentido. E é de um percurso 
com sentido que nos defrontamos ao percorrer a obra filosófica de 
Leonardo Coimbra. 

Elaborando um sistema próprio o Criacionismo -, apresente de 
imediato e explicitamente o seu método, tratando-o logo no primeiro 
capítulo da sua obra, com o título "método". Esta preocupação, se tal se 
pode considerar, implica ter consciência de objectivos a percorrer e a 
atingir, e o filósofo português inicia o seu percurso bem consciente daquilo 
que pretendi atingir, tal como dos "obstáculos", ou da luta, que implicaria 
esse caminho. 

O que constitui e determina a natureza do seu método é definido e 
classificado, em primeiro lugar, como racional, pois decorre da própria 
vida do pensamento e, portanto, afirma Leonardo: «este método deve 
ser, só por si, um sistema filosófico». É também, como já foi afirmado, 
dialéctico e construtivo em virtude do seu valor prático e é também 
pedagógico, no sentido de qualidade permanente do espírito que se vai 
aperfeiçoando no seu contacto com a realidade. O progresso dialéctico 
que o pensamento opera está presente em todas as obras do filósofo, pois 
a realidade fica demonstrada por esse sistema dialéctico, que desde a 
análise da actividade científica até às actividades mais profundas permite 
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um maior aprofundamento e aproximação dos objectivos do seu método, 
que tem como base uma atitude sincera de uma alma indagadora que 
pretende encontrar sentido para a vida humana. 

O Criacionismo apresenta-se assim como uma filosofia cujo 
princípio residirá na actividade do próprio espírito humano que é sem 
descanso, contrariando certos "espíritos" que apresentam a realidade do 
facto, do inerte, em que o espírito vive voltado para dentro, reduzindo o 
fluxo sensual à sensibilidade corporal, o que não se encontra de forma 
alguma em acordo com o espírito livre e criador da filosofia leonardina. 

O pensamento é dinâmico, e por isso "pede" novas e superiores 
determinações, o que significa que não é de puras ideias ou de «uma 
absoluta espontaneidade» que o pensamento parte para logo de seguida 
concluir, mas progride em relações com o todo, a realidade, buscando a 
harmonia e fraternidade possíveis. Daí que todos os sistemas estáticos 
conhecidos pelo filósofo português fossem criticados, pois o pensamento 
não se pode encerrar em nenhum sistema estático do conhecimento, «mas 
nas próprias fecundas entranhas, para se apreender como infinito, eterno 
e criador, e isto» - acrescenta Leonardo - «indica suficientemente qual 
será o nosso método». Método que supõe três características: o ser 
dialéctico, construtivo e pedagógico: primeiro porque "obedece" ao 
dinamismo do pensamento que num direccionismo intrínseco avança 
sempre para novas sínteses; construtivo porque partindo da analise do 
"ser mental" que é a ciência aí não permanece, encontrando o valor da 
arte, da moral e principalmente da filosofia, o que significa que «o mundo 
do coordenável, ao mesmo tempo que se vai formando é uma permanente 
afirmação do espírito», sendo no fundo o que permite ao homem a sua 
afirmação, ou melhor a sua realização, que pela marcha do pensamento 
dialecticamente caminha até ao momento metafisico, estabelecendo a 
realidade de Deus e das almas. Leonardo Coimbra elaborou um método 
que «chega às últimas e supremas ideias, mas por um progressivo esforço; 
ergue-se ao céu, mas sem deixar o contacto da terra: chega a Deus, mas 
sem abandonar o mundo e o homem». 

Este método, também crítico e epistemológico, pressupõe uma 
análise regressiva e síntese progressiva, pois pelo pensamento progride 
e ascende mas não abandonando o que para trás parece ter ficado. Pelo 
pensamento, o homem move-se em profundidade e superficie, isto é, 
«em espiralada ascensão», assim se podendo apreender e «voltando a si 
em abraços cada vez mais amplos»; 
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O método leonardino, em termo de dialéctica do pensamento, inclui 
a dialéctica científica, a dialéctica artística e a dialéctica filosófica. 

Maria Celeste Natário, O Pensamento Dialéctico de Leonardo Coimbra, 

ed. Tâmega, Amarante 1997 

Dos motivos que influenciam a vontade 
Nada é mais usual em filosofia, e mesmo na vida comum do que 

falar do combate da paixão e da razão, dar a preferência à razão e afirmar 
que as pessoas só são virtuosas na medida em que se conformam com as 
decisões desta última. Diz-se que todas as criaturas racionais são obrigadas 
a regular as suas acções pela razão, e se qualquer outro motivo ou princípio 
entrar em disputa para dirigir a sua conduta, devem combatê-lo até ele 
ser inteiramente submetido ou pelo menos levado a um acordo com aquele 
princípio superior. Segundo parece, é neste modo de pensar que se baseia 
a maior parte da filosofia moral, antiga e moderna; e não há campo mais 
vasto, tanto para os argumentos metafisicos, como para as declamações 
populares, do que esta suposta preeminência da razão em relação à paixão. 
A eternidade, a invariabilidade e a origem divina da primeira têm sido 
apresentadas da maneira mais vantajosa; a cegueira, a inconstância e o 
carácter enganador da segunda têm sido acentuados com a mesma 
insistência. A fim de mostrar a falácia de toda a esta filosofia vou procurar 
provar, primeiro, que a razão por si só não pode ser motivo para qualquer 
acto da vontade e, segundo, que ela jamais se pode opor à paixão na 

direcção da vontade. 
David Hume, Tratado da natureza humana [1739], trad. S.S. Fontes, 

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 201, p. 480. 

O direito universal de hospitalidade 
Terceiro artigo definitivo para a paz perpétua: O direito cosmopolita 

deve limitar-se às condições da hospitalidade universal. 
Fala-se aqui, como nos artigos anteriores, não de filantropia, mas 

de direito e hospitalidade significa aqui o direito de um estrangeiro a 
não ser tratado com hostilidade em virtude da sua vinda ao território de 
outro. Este pode rejeitar o estrangeiro, se isso puder ocorrer sem a ruína 
dele, mas enquanto o estrangeiro se comportar amistosamente no seu 
lugar, o outro não o deve confrontar com hostilidade. Não existe nenhum 
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direito de hóspede sobre o qual se possa basear esta pretensão (para isso 
seria preciso um contrato especialmente generoso para dele fazer um 
hóspede por certo tempo), mas um direito de visita, que assiste todos os 
homens para se apresentar à sociedade, em virtude do direito de 
propriedade comum da superfície da Terra, sobre a qual, enquanto 
superficie esférica, os homens não podem estender-se até ao infinito, 
mas devem finalmente suportar-se uns aos outros, pois originariamente 
ninguém tem mais direito do que outro a estar num determinado lugar da 
Terra. ( ... ) Deste modo, partes afastadas do mundo podem entre si 
estabelecer relações pacíficas, as quais por fim se tomarão legais e 
públicas, podendo assim aproximar cada vez mais o género humano de 
uma constituição cosmopolita. 

Se, pois se comparar a conduta hospitaleira dos Estados civilizados 
da nossa região do mundo, sobretudo dos comerciante, causa assombro 
a injustiça que eles revelam na visita a países e povos estrangeiros (o que 
para eles se identifica com a conquista dos mesmos). A América, os países 
negros, as ilhas das especiarias, o Cabo, etc., eram para eles na sua 
descoberta, países que não pertenciam a ninguém, pois os habitantes nada 
contavam para eles. Nas Índias Orientais (Industão ), introduziram tropas 
estrangeiras, sob o pretexto de visarem apenas estabelecimentos 
comerciais, mas com as tropas introduziram a opressão dos nativos, a 
instigação dos seus diversos Estados a guerras muito amplas, a fome, a 
rebelião, a perfidia e a ladainha de todos os males que afligem o género 
humano.( ... ) 

Ora, como se avançou tanto no estabelecimento de uma comunidade 
(mais ou menos estreita) entre os povos da Terra que a violação do direito 
num lugar da Terra se sente em todos os outros, a ideia de um direito 
cosmopolita não é nenhuma representação fantástica e extravagante do 
direito, mas um complemento necessário de código não escrito, tanto do 
direito politico como do direito das gentes, num direito público da 
humanidade em geral e, assim, um complemento da paz perpétua, em 
cuja contínua aproximação é possível encontrar-se só sob esta condição. 

Immanuel Kant, A paz perpétua. Um projecto filosófico [1795-1796], 

em L Kant, A paz perpétua e outros opúsculos, trad. A. Morão, Ed. 70, Lisboa 
1988, pp. 137-140. 
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Os herdeiros de Sócrates. Sobre alguns pensamentos escondidos 
(. .. ) O universo é apenas uma ideia passageira na 

mente de Deus- um pensamento bonito e incómodo, 

sobretudo se se acabou de pagar a entrada para 

comprar uma casa. ( .. .) 

(. .. )Podemos actualmente conhecer o universo? Meu 

Deus, já é tão difícil a gente orientar-se em 

Chinatown. A questão no entanto, é: há alguma coisa 

lá? E porquê? E porque é que fazem tanto barulho? 

(. .. ) 
Woody Allen, Para acabar de vez com a cultura 

Detesto Filosofia! São horas e horas dum lado para o outro, ninguém 
se entende, não sabemos em que é que ficamos e ainda por cima conta 
para a média, a gente nem foi ouvida nem achada, "aquilo" devia era ser 
de "opção" e só para aqueles que querem seguir "isso", o que quer que 
seja essa desgraça que nos caiu em cima a partir do 10° ano ... 

A relação entre professores e alunos de Filosofia é como aqueles 
casamentos de há muito tempo, "arranjados" à nascença para os mais 
diversos fins mas que não p1;1ssavam, pela certa, pela paixão dos "noivos"! 
Condenados a coabitar num Tl, mobilado à pressa (há quem lhe chame 
Sala de Aula), como Egas Moniz, com corda ao pescoço, lá entram 
arrastando a alma os actores da tragicomédia da Filosofia. Estudantes na 
expectativa, professores que têm de "motivar" a ver se "aquilo" chega a 
algum sítio, uma enorme sensação de mal-estar, quantas vezes, lá no 
íntimo, amaldiçoando-se mutuamente, uns pensando que esta "cambada" 
está insuportável, outros remoendo sobre que mal teriam feito para 

"gramar" este «gajo/gaja»! 
E, de certo modo, todos têm boas e indiscutíveis razões, pois a 

Filosofia continua a fazer de conta que é uma "disciplina" como as outras 
e arranjou com isso um belo sarilho. Pergunta-se "o que é a Filosofia" e 
caem em cima umas dúzias de respostas e "o cliente" que escolha como 
se fosse um catálogo da "La Redoute", com a desvantagem para a 
Filosofia que o "comprador" deve justificar criticamente a resposta, 
enquanto que na outra hipótese basta passar cheque ou indicar o número 

do Cartão Visa. 
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Ora a Filosofia não é uma "disciplina", vive entalada entre as 
Religiões e as Ciências, chegando ao cúmulo de andar sempre a pedir 
desculpa por estar a incomodar. E é que incomoda mesmo, começando 
desde logo, em brilhante jogada estratégica, por incomodar-se a si própria, 
andando de chapéu na mão ou de nariz empinado, conforme o pobre 
professor se sentir o mais desgraçado dos mortais ou o mais incom
preendido dos Profetas. 

Oito e meia, nove e meia, as horas não passam, nunca mais toca a 
campainha e ainda tenho de lhes dizer que o Imperativo Categórico de 
Kant é muito importante ou que a "dúvida hiperbólica" de Descartes era 
o diabo se não fosse a existência de Deus. Que vida a minha que bem 
precisava que o Deus de Descartes, de Abraão e Jacob me tirasse daqui e 
me levasse para longe, me aliviasse das resmas de fotocópias todas 
sublinhadas, dos esquemas de Hegel e da última circular do Ministério 
cheia de carimbos e assinaturas, é preciso dar parecer urgente e eu que 
ainda tenho de ir ao supermercado e buscar os miúdos ao infantário. 

Ali à frente, a Turma, se estiver em bom dia lá vai ouvindo o sermão. 
tirando um apontamento ou divagando pelos antípodas enquanto não 
chega o Natal, ou a Páscoa ou seja lá o que fôr que acabe com isto. Se a 
Filosofia nas escolas tivesse as potencialidades da TvCabo, garanto-vos 
que já a audiência tinha mudado de canal... 

A verdade é que o filosofar e a filosofia estão desajustados dos bio
ritmos efémeros dos nossos dias, da vertigem MTV, "placards", 
promoções, "sites", CNN's que martelam os miolos dum pobre mortal 
até ao enjoo. Sepultados no bairro-de-lata da informação, comemos 
imagens e acabamos por ficar como "elas", bonitinhos mas "planos"! 
Isto é, se olhar "para trás" ou "para dentro" não está nada, falta-nos fundo, 
terra, densidade, mistério. 

A Filosofia precisa que os seus ouvintes vão antes a uma cura de 
águas, que fujam da CRIL dos IP'S ou das VCI'S, que desliguem o motor 
e que estejam quietos e calados para ver se ainda distinguem o dia da 
noite, se escutam o respirar do mundo e se alguma coisa ainda os espanta! 

Professores e alunos de Filosofia estão metidos no caldeirão da 
História e os seus destinos cruzam-se, a maioria das vezes, sem sequer 
se tocarem a não ser, aqui e além e por razões que nada têm a ver com 
"programas", pedagogias e estratégias de aprendizagem. 

Ao "querer ser" uma disciplina a Filosofia só terá hipótese de 
sobreviver se "lá dentro" não se comportar como tal. Assuma que não 
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tem "objecto" nem "método", a não ser "à força" e aceite antes que é 
espaço duma vocação para Perguntar só porque "não sabemos". 

Perguntem até onde vão as Estrelas, de que falam as baleias, por 
que não cai a Lua, por que temos medo do escuro, porque nos comovemos 
quando uma velha árvore é sacrificada ao asfalto. E deixem que dessas 
perguntas nasçam outras, e mais outras e depois outras ainda! 

Acreditem que, se não formos frenéticos, quero já, quero já, temos 

com que nos divertir para o resto da Vida. 
Porto, Novembro de 2000 

Levi António Malho, http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/ 

7 42 9/index. html 
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