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Prefácio

“Não pertenço à área de filosofia. Como

posso escrever o prefácio correcto e adequado

para um livro de filosofia ensaísta?”. Sábia res-

posta de Rui Grácio: “Isso interessa?”. Parti

em busca de citações inspiradoras, histórias

ilustrativas, até que me apercebi de que a

essência do texto que escreveria assentava

nessa breve troca de palavras. De facto, a

questão não tem a menor importância. Poderia

ser filósofa, cientista ou monge tibetano. A res-

posta que ouviria seria sempre a mesma: “Isso

interessa?”. É evidente que existem graus de

especialização. Mas a cultura, educação, inte-

ligência devem e têm de ser comuns a todos

nós.  Tudo é pensamento humano. A riqueza

do saber reside na variedade, na mestiçagem

— como afirmava Jorge Amado. Dessa mesti-

çagem intelectual fazem parte todos os conhe-

cimentos e vivências que possamos absorver.
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Nada de poupar as crianças e jovens recean-

do que não estejam preparados para acolher

determinadas informações. Um livro, uma

frase, um filme, uma peça musical têm diver-

sos graus de percepção. O refinamento e a

evolução do pensamento permitirá aprofundar

a experiência. Uma mente informada é mais

receptiva a novas perspectivas. Lembro-me de

uma lenda norte-americana que conta assim:

Estavam os deuses, certa vez, tremenda-

mente enfastiados. Olharam a sua grande obra

— a Terra— e repararam que faltava qualquer

coisa. Como uma entre as inúmeras virtudes

que possuíam era  a do sentido de humor,

resolveram criar o Homem. Recolheram um

pedaço de barro das margens de um rio,

deram-lhe forma e levaram-no ao forno.

Enquanto esperavam pelo fim da cozedura,

puseram-se a conversar. Estavam tão distraí-

dos — coisa comum entre os deuses — que,

quando abriram o forno, encontraram o peda-

ço de barro cozido demais. Criaram, então, o

Homem Negro. Numa segunda tentativa, os

deuses tiveram tanto medo que o pedacinho

ficasse queimado, que o retiraram antes do

tempo. Criaram o Homem Branco. Decidiram

fazer a última tentativa. Organizaram-se por
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turnos e vigiaram tão bem o tempo de cozedu-

ra que finalmente atingiram a perfeição. Os

deuses criaram o Homem Vermelho, ou o

Homem Índio.

Justamente, em “Carta aos professores de

filosofia” (fruto dos anos de docência e de

autoria de manuais escolares), Rui Grácio

desenvolve a ideia de que tudo é riqueza num

percurso de aprendizagem. Não há passos

correctos ou incorrectos. Aprende-se cons-

truindo um caminho de teorias que se vão

rebatendo entre si, tanto quanto constituem

bases para a progressão do pensamento. E

aqui, não resisto a contar outra história que

encarna plenamente esta ideia. Quem conhe-

ceu o êxito de Violino no telhado lembra-se da

cena em que o leiteiro (maravilhosamente inter-

pretado por Topol) está parado no meio da

pequena praça de Anatevka. À sua volta reu-

niam-se clientes e amigos. Subitamente, surge

em correria desenfreada o único habitante que

sabia ler. Trazia consigo uma estranha notícia.

Ao primeiro comentário sobre o dito aconteci-

mento, Topol coça a barba e diz “Sabes, tens

razão”. Logo outro habitante contrapõe um

argumento. O leiteiro coça novamente a barba

e diz: “Sabes, tu também tens razão”. É então
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que um terceiro interlocutor reflecte com sorri-

so orgulhoso: “Se ele tem razão e ele também,

não podem os dois ter razão”. Topol, em golpe

de génio, conclui: “Sabes, tu também tens

razão”. Neste campo o trabalho do mestre é o de

um pastor, de um guardador de percursos que

orienta, que abre portas, alarga horizontes, per-

mite sonhar. Mas a busca, a evolução, deve ser

sustentada pelo aprendiz. Em filosofia desco-

brem-se as potencialidades do pensamento, não

se fornecem soluções. Perante tal conduta a rela-

ção de conhecimentos é fundamental. Permite-

-nos crescer como seres humanos. A luta contra

a especialização estéril e, consequentemente,

contra o academismo é parte do objectivo desta

obra.

A par de todas estas linhas de pensamen-

to encontram-se ecos das experiências edito-

riais do autor, sublimados por questionamen-

tos sobre o próprio exercício da escrita. O olhar

de realizador confunde-se com o de especta-

dor, enlaçados em jogos dicotómicos. 

Deixo-vos a vertigem das linhas que se

seguem, fascinação intelectiva que atrairá,

sem a menor dúvida, a atenção do leitor.

Kala
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Quando escrevo, 
escrevo assim
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A escrita é como que um compromisso a

passar de uma ideia ou intuição que pela sua

novidade se afigura prometedora ao desenrolar

e ao estruturar de um pensamento. Passar de

um «e se?» luminoso, que assinala a irrupção

de um não pensado, de um nunca visto dessa

maneira, a um «como se», em que se desen-

rola o processo de reformulação das inteligibi-

lidades habituais que, pela mudança de pres-

suposto suscitado pela novidade da ideia, se

tornaram, entretanto, problemáticas, insufi-

cientes ou desinteressantes.

Mas se a escrita é, no seu primeiro e mais

espontâneo ímpeto, compromisso a que algo

de diferente seja pensado, aprofundado nas

suas consequências ou explorado na sua

fecundidade, nada garante que a adopção

desse novo ponto de partida, entretanto acolhido

como hipótese de trabalho, seja uma boa pista.

É esta falta de garantia que confere à escrita a

sua dimensão ensaística, no que isso tem de

* Texto escrito por ocasião da participação no III Encontro de Didáctica da Filosofia,
subordinado ao tema O Texto e as aulas de Filosofia, organizado pela Associação de
Professores de Filosofia e pela Secção de Filosofia do Departamento de Pedagogia e
Educação da Universidade de Évora, realizado no Anfiteatro do Colégio do Espírito
Santo, nos dias 22 e 23 de Outubro de 1998. Nessa iniciativa participei como
Coordenador do Seminário «A escrita do ensaio filosófico».



12

experimentalismo, de se ser capaz de operar o

trânsito entre a esfera da interrogação ou sus-

pensão do que se pressupunha, para a esfera

das consequências problematicamente susten-

táveis que o discurso procurará arquitectar. 

Escrever «como se», fazer da escrita topos

guerreiro de uma consistência suposicional.

Até porque a fecundidade dessa ideia, que

parece prometedora, tem de ser averiguada,

trabalhada, amadurecida, reflectida na perti-

nência das suas implicações. Essa ideia que

nos desafia e conduz ao ímpeto inicial da escri-

ta, e que com o corpo da escrita procuramos

agarrar, impedindo-a de se volatilizar, tem pois

de ser retomada. Ela é escrita para que se

possa tornar palpável e para que a visibilidade

do seu desafio perdure, assumindo de certa

forma uma dimensão transpessoal, uma auto-

nomia própria — ela já não é uma ideia que eu

tive mas uma possibilidade que se me coloca

e, mais precisamente, que «se coloca».

Constitui-se, por isso mesmo, como algo que

insistentemente polariza o pensamento, que

faz pensar, que suscita correspondência. Ela

não está aí para ser tratada como objecto esté-

tico, mas como provocação à capacidade e à
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necessidade humana de criar conceitos, de

fazer conceptualmente mundos, de construir

novas inteligibilidades. Ela sugere caminhos

que não podem, contudo. ser abertos senão à

custa da própria caminhada. Insinua direcções

que não podem ser referenciadas senão pela

via da rede conceptual que mapeia os percur-

sos. É preciso que as pistas se concretizem na

fecundidade do percurso. Do ímpeto que nos

levou à escrita, segue-se o trabalho da cons-

trução textual.

Na luta por encontrar o justo uso da lingua-

gem, a expressão certa, a formulação precisa,

a articulação satisfatória, a transparência

máxima, o estilo pretendido, leio, releio, risco,

repenso, reescrevo, regresso ao anterior, alte-

ro, reformulo e, de todo este exercício, vão bro-

tando novas ideias, novos fragmentos de texto,

novas pistas, adensando-se os níveis de pro-

blematicidade, tornando-se o pensamento

mais cirúrgico e mais incisivos os conceitos,

encaminhando-se a acuidade cada vez mais

para um plano de crescente meticulosidade.

Páro, fecho a loja e retomo no dia seguinte,

de preferência logo pela manhã ou então à
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noite. Ou então daí a alguns dias, procurando

recuperar, através deste distanciamento tem-

poral, a ingenuidade do primeiro leitor que,

como pela primeira vez, contacta com a sonân-

cia do texto e se expõe aos seus efeitos de

ressonância, acentuando ainda mais a autono-

mia e a alteridade do já escrito.

Mas aonde diabo queria eu chegar com isto?

Por vezes fico decepcionado e apetece-me

desistir. Outras vezes fico excitado, como que

de novo assaltado pela inspiração, e aponto a

adrenalina à continuação da escrita.

Os humores não estão ausentes deste pro-

cesso. Às vezes encaro o acto de escrever

como algo de extremamente sério e da maior

importância, sendo levado a um estado de

hiperconcentração em que qualquer interrup-

ção é desesperante. Outras vezes humorizo e

escrevo com um sorriso jocoso nos lábios. Às

vezes rio-me sozinho. Nesta alternância, vou

passando por vários estados, do orgulho e

satisfação pelo que já se me afigura ser obra,

ao escárnio e desdém pelo que no mínimo me

parece ser patético. Qualquer dos casos — o

excessivo convencimento ou a sensação de
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ridículo — leva-me frequentemente à necessi-

dade de procurar a opinião alheia e, de impres-

são em punho, lá vou massacrar os ouvidos da

minha paciente mulher ou de um amigo ou

amiga mais próximos. O exercício revela-se

geralmente eficaz e faz-me recuperar uma

certa serenidade: percebo que uns compreen-

derão mais e outros menos, que o que escrevi

é o que é, tem a importância que tem, que a

alguns passará completamente ao lado e a

outros se afigurará interessante. Que, a outros

ainda, mais ou menos antes pelo contrário.

Sou assim, ainda que por vezes com reforços

psicológicos consideráveis (que quem sabe

poderão originar uma dedicatória), remetido à

solidão que o acto da escrita parece intrinse-

camente comportar, para a evidência de que

escrever é assumir uma tarefa em que as deci-

sões são sempre, em última análise, solitárias,

anteriores a qualquer partilha. Volto à escrita

consciente de que o que nela está em jogo é

também a assumpção da minha incontornável

contingência e da minha misteriosa singulari-

dade. E de que escrever, compreendo-o agora

de uma forma mais lúcida, é uma maneira de

me embrenhar nesse mistério de uma forma
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tacteante, um acto que desafia a segurança do

anonimato, um risco de me descobrir algures,

em algo que nunca ousei ou me aconteceu

pensar e que não sei se alguma vez foi pensa-

do. A percepção de que escrevo sem rede

causa por vezes a sensação de vertigem, mas

provoca também a ímpar sensação de uma

fusão auroral do pensamento e da linguagem

no que isso tem de mais pujante e avassala-

dor. A calma regressa com o estado de exaus-

tão que se vai instalando. E o corpo lembra

que precisa de dormir.

Acordo sobressaltado, como que de novo

parametrizado pela bitola da normalidade, e a

censura quase me impele compulsivamente a

livrar-me do fruto espúrio do meu devaneio

insensato da noite anterior. Resisto, reivindi-

cando um valor testemunhal e estético ao que

escrevi. Mesmo que não faça nenhum sentido,

é pelo menos o testemunho de uma experiên-

cia e algo que pode ser contemplado e apre-

ciado do ponto de vista estético. Pode não ser

filosofia, mas quem sabe não é um agradável

pedaço de literatura ou uma interessante prosa

poética. Os argumentos vingam e evitam a des-

truição do ficheiro. É mantido no computador
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que, desde que os dedos ganharam a agilida-

de do teclado, se tornou o local privilegiado de

escrita. É asséptico — o que no papel surgia

como emendas, rasuras, riscos e gatafunhos,

no computador, dada a versatilidade do tecla-

do, do rato e do monitor é, pura e simplesmen-

te, corrigido. Torna-se então fácil aceder a um

texto sem outros ruídos que não as imensas

gralhas que nele ficaram disseminadas, resul-

tantes de uma digitação apressada, mais preo-

cupada e concentrada em acompanhar o pen-

samento e os seus insights do que com a cor-

recção gramatical ou de estilo do que ficou

escrito. Esses aspectos farão parte de uma

outra cerimónia a que me referirei adiante e

que designo frequentemente como o «masca-

rar do morto» — todo o caminho de prepara-

ção das várias impressões do documento até à

assumpção da sua impressão final e definitiva

na lisura do papel branco.

Por outro lado, o computador é perfeita-

mente compatível com o meu modo soluçante

e algo caótico de escrever. Permite-me tornar

a escrita mais próxima da velocidade do pen-

samento, anotar ideias ou expressões que

repentinamente assomam ao espírito de uma
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maneira intempestiva e fragmentada e retomá-

-las posteriormente de uma forma ordenada,

inserindo-as devidamente na cadeia textual.

Para além de que é preciosa a possibilidade,

na releitura que constantemente vou fazendo

— seja através do monitor ou do papel impres-

so onde logo começo a garatujar —, de poder

enxertar novos fragmentos que aqui e ali são

oportunos, completar ou desenvolver partes

que ficaram menos explícitas ou foram menos

aprofundadas, ou estabelecer soluções de

continuidade onde existiam hiatos indesejá-

veis. Ah! Não esquecer de gravar.

Faço uma impressão do que até ali escrevi.

Procedo a uma última leitura, já um pouco

sonâmbula, antes de me ir deitar. Acompanho-a

com a solenidade do último cigarro. Às vezes

não resisto e a leitura faz-me retomar por mais

algum tempo a escrita, com ânimo inesperada-

mente reforçado. Mas o relógio começa a avo-

lumar o stress. Amanhã tenho muito que fazer…

De qualquer forma, vou dormir sobre o assunto.

Pode ser que o trabalho nocturno seja produtivo.

Verifico, no dia seguinte, que parece que

não foi. Pelo contrário. Sinto-me vazio e sem

tónus intelectual. Quero pensar e não vem
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nada de jeito. Fico num estado de ligeira irrita-

ção e volta e meia encontro-me perdido com o

olhar prostrado no infinito. Como se estivesse

a pensar sem estar a pensar em nada. Sou

obrigado a regressar ao finito pela solicitação

de um dos filhos que me pede ajuda para uma

tarefa, ou pelo toque da campaínha do telefo-

ne, ou por um outro chamamento qualquer.

Mas, ciclicamente, caio de novo nesse olhar

distante e aparentemente letárgico que faz

com que os presentes me acenem com a mão

à frente dos meus olhos. Sorrio e atendo ao

pedido. Mas vou suspeitando, gradualmente,

que devo estar em fase de incubação.

Todavia, para tudo há um tempo útil, seja

ele imposto como regra do jogo, como limite da

paciência ou do interesse, ou como a própria

finitude da existência humana. E em função do

tempo útil é habitual estabelecerem-se objecti-

vos. A inspiração, ou a disposição para a aco-

lher, irmana-se então com a necessidade de

trabalhar para, independentemente de por ela

sermos mais ou menos bafejados, conseguir-

mos alcançar objectivos. É tempo de se mos-

trar o que se vale. É tempo de concretizar. De

sermos pragmáticos. Com mais ou com menos
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genialidade, com maior ou menor mestria, há

que apresentar trabalho.

Até porque, para além do ímpeto pessoal

que leva a escrever, a escrita de um texto filo-

sófico deve-se muitas vezes a exigências

relacionadas com a progressão de uma car-

reira académica ou deriva da vontade de res-

ponder a uma solicitação que nos foi endere-

çada. Por exemplo, de um convite para parti-

cipar num colóquio, para fazer uma conferên-

cia, para organizar um seminário, para cola-

borar num livro, para dar um parecer sobre

algo, para escrever um artigo de jornal, para

prefaciar um livro, para elaborar uma disserta-

ção, etc. Em todos esses casos vemo-nos

confrontados com a necessidade de lidar com

prazos bem precisos, com temáticas pré-defi-

nidas e com limites que impõem que o texto

não ultrapasse x número de páginas ou que a

sua apresentação não demore mais do que x

minutos. E a questão que então se coloca é a

de saber o que é que poderemos e seremos

capazes de fazer. 

A espontaneidade do acto de criação filosó-

fica não se pode refugiar agora naquela paciên-

cia intemporal que — geralmente associada à
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crença na perenidade de grandes questões

que sempre se colocaram e colocarão ao

Homem — acaba por fazer com que os filóso-

fos, falando de tudo, sobre nada se pronun-

ciem, como tão bem observava Paul Nizan ao

acusar a filosofia de estar demissionária e os

filósofos de não se quererem decidir. 

As situações em que a especificidade dos

contextos, na sua concretude e contingência,

obriga a que nos decidamos, a que equacione-

mos as problemáticas e a que propunhamos

respostas, acabam por conferir uma dimensão

prática à escrita filosófica, suscitam-lhe eficá-

cia e despertam-lhe a consciência da sua

incontornável responsabilidade política. Para

além da dimensão privada de criação, assoma

agora um aspecto público, de intervenção, de

eficácia, uma vertente estratégica que de

modo algum pode ser indiferente à pessoa que

escreve. Mas será isso ainda escrita filosófica?

Estaremos ainda no domínio do ensaio filosófi-

co? — levarão velhos e anquilosados precon-

ceitos a perguntar. Seguramente que sim. Até

porque a própria criação de conceitos que

marca a originalidade das filosofias não é

desenraizada, alheia ao tempo em que se vive
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e às sua referências. Ela está frequentemente

associada a diagnósticos e é em função deles

que propõe os seus caminhos. O pensamento

que vale é sempre estratégico e o seu valor

não pode ser dissociado das aplicações a que

conduz — seja uma tomada de posição sobre

este ou aquele assunto concreto, seja uma

orientação da acção para que remete e que

prepara.

De qualquer forma, e no que diz respeito à

escrita, estamos aqui perante uma nova face-

ta: a da dimensão argumentativa do texto filo-

sófico. Deste ponto de vista, à tarefa de escre-

ver passam a acrescer necessidades especifi-

camente críticas, como a de proceder a uma

formulação rigorosa das problemáticas e dos

problemas — ou seja, mostrar da forma mais

cristalina e explícita possível o que é que está

em questão —, a de analisar as perspectivas

que sobre essa problemática são já do domí-

nio público, a de sintetizar e avaliar as argu-

mentações em que essas perspectivas se

estribam, a de as discutir apontando-lhes

aspectos não satisfatórios ou questionando-

-lhe a fecundidade, a de argumentar a favor

de uma perspectiva própria.
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Todas estas tarefas evidenciam a interac-

ção da escrita do ensaio filosófico com um

necessário trabalho de investigação e de pes-

quisa que se tem de levar a cabo, obrigam a

uma intensa actividade hermenêutica relativa-

mente aos textos ou obras recolhidas, susci-

tam, por vezes, o recurso a bibliografias adi-

cionais que ajudem a aprofundar e a consoli-

dar a nossa leitura e interpretação, exigem

períodos de digestão, por vezes excessiva-

mente prolongados do ponto de vista dos pra-

zos em que temos de apresentar trabalho.

No entanto, solitário, o trabalho de escrita

nada tem de solipsista. A começar na presença

fundamental da biblioteca que o coadjuva e

lança todo o escrito na complexa rede da inter-

textualidade. Quando escrevo, dialogo constan-

temente com essa biblioteca onde se acumulam

referências, onde se organizam temáticas, onde

elejo livros de selecção, onde retomo pistas.

Espécie de fundo de maneio filosófico, ela for-

nece-me de imediato pontos de partida para o

meu trabalho. Não raramente suscita uma volta

pelas livrarias ou por bibliotecas institucionais,

fruto da necessidade de actualização ou de

ampliação dos recursos de que disponho.
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Os livros começam então a empilhar-se na

minha secretária, como que aguardando, em

lista de espera, a sua leitura ou releitura.

Retomo marcas e sublinhados já feitos e assi-

nalo com vigor novos pontos de interesse. Por

vezes limito-me a assimilar ideias que neles

encontro. Outras vezes, importo-as para a

cadeia do meu texto sob a forma de citação.

O texto vai ganhando forma. Surgem-me

ideias mais precisas sobre a sua estruturação.

Este título aqui, aquela subdivisão ali. Ou

então a primeira ideia de um índice. Será con-

certeza reformulado vezes sem conta, mas o

momento da sua primeira elaboração assinala

nitidamente uma vitória, diz-me que já estou

lançado em pleno trabalho e que a angústia, a

ansiedade e a insegurança iniciais se tornaram

muito menos ameaçadoras. Já consigo agora

alternar razoavelmente os momentos em que a

escrita é padecimento de parturiente com

momentos em que a focalização da abordagem

incide essencialmente sobre aspectos formais.

Depois de várias leituras trato de fazer ou de

reformular a introdução e a conclusão, caso as

haja. Nesta tarefa assume relevância explícita a

questão do auditório a que o texto se dirige,
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questão que aliás percorre sempre toda a

escrita, nem que seja apenas de uma forma

latente, a começar pelos jogos de linguagem e

pelo uso da língua em que se escreve. 

É diferente escrever um texto para ser

apresentado no âmbito de um colóquio, por

exemplo, de um texto destinado à publica-

ção. No primeiro caso, temos desde logo um

contexto que permite antecipar expectativas,

que insere a comunicação dentro de deter-

minadas finalidades, que baliza, com maior

ou menor clareza, o sentido da abordagem

das temáticas em questão. Não é também

de somenos importância a possibilidade de

presumirmos que quem vai a esse colóquio

se coloca desde logo numa posição de inte-

resse. O que faz que, quando se escreve,

haja também por parte do autor uma preocu-

pação em corresponder a esse interesse e

em não defraudar expectativas, intenção que

pode, além do mais, encontrar na oralidade

uma preciosa aliada. É que, e independente-

mente do texto escrito poder ser tornado

acessível aos elementos do auditório, a sua

apresentação é feita oralmente, o que possi-

bilita uma interacção constante com esse
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auditório. Já no caso da publicação as coi-

sas se complicam. 

Na sua crítica da palavra escrita, Platão

enfatizava as debilidades desta dizendo que a

escrita é um mestre que fala mas não respon-

de, é uma forma indirecta de comunicação,

não se explica ou defende por si mesma de

más interpretações e não pode escolher os

destinatários. Vítima de orfandade ela vagueia

por entre auditórios que não conhece e que

dela se podem apropriar indevidamente. Ora,

justamente, isso só evidencia que o grau de

exigência de um discurso escrito é diferente do

do discurso oral. Este pode ser secundado

pela vivacidade da voz e dos gestos, aquele

tem de valer por si e a sua fixação torna-o

irreversível. Este dilui-se na efemeridade de um

acontecimento, aquele destina-se a perdurar, a

ser retomado e relido. Além do mais a intencio-

nalidade do autor é subtraída à voz e passa a

estar exposta à incontornável hermenêutica tex-

tual que acompanha toda a leitura. Por detrás

do texto deixa de haver um eu captável na sua

intencionalidade; o que há, são signos que dão

que pensar. Será que foi isso que o autor quis

dizer? Esse «isso», na estranheza que lhe é
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própria, permanecerá seguramente fugidio,

retraído a uma captação plena. Ele será o que

é, mas só na versão que o interpreta. Ser para

a leitura, o escrito torna-se disseminante e a

coisa de que fala diferirá em cada uma das

interpretações que lhe dão vida.

O mutismo da escrita, essa impossibilidade

de um texto se dizer a si mesmo por voz pró-

pria depois de escrito, relega o autor para uma

posição de primeiro leitor, aquele cujas exigên-

cias perante o texto são máximas. Ele procu-

rará desesperadamente fazer coincidir aquilo

que vai lendo com aquilo cuja leitura consuma-

ria a visibilidade conceptual a que procura dar

corpo, e só a proximidade desta coincidência

do texto e da retoricidade da criação concep-

tual lhe poderá dar algum descanso. Até lá, e

nada garante o êxito, é toda uma luta solitária

em que se pensa com a escrita, na escrita,

interagindo com ela.

Os comentários de que possa ser alvo, as

discussões que possa originar, os debates que

eventualmente gerará, tudo isso é duma natu-

reza diversa das exigências da criação con-

ceptual que conduziram à escrita. Percebe-se

a passagem de Deleuze/Guattari:
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«Todo o filósofo foge quando ouve a frase: vamos

discutir um pouco. As discussões são boas para as

mesas redondas, mas é sobre uma outra mesa que a

filosofia lança os seus dados cifrados. Das discus-

sões, o mínimo que se pode dizer é que não fariam

avançar o trabalho, porque os interlocutores nunca

falam da mesma coisa. Que alguém tenha tal opinião

e pense isto em vez daquilo, o que é que isso pode

interessar à filosofia, enquanto os problemas em jogo

não forem ditos? E quando são ditos, já não se trata

de discutir, mas de criar indiscutíveis conceitos para o

problema que se assinalou. A comunicação vem sem-

pre demasiado cedo ou demasiado tarde, e a conver-

sa, sempre a mais, relativamente ao criar. (...). A filo-

sofia tem horror às discussões. Ela tem sempre mais

que fazer. O debate é-lhe insuportável, não porque

ela esteja demasiado segura de si: pelo contrário, são

as suas incertezas que a arrastam para outros cami-

nhos mais solitários.»1

Incertezas que seguramente cruzam

para lá do discurso opinativo que pulula em

torno da racionalidade ou da razoabilidade

das opiniões, que aceita, em atitude liberal,

a riqueza da multiplicidade de pontos de

1 G. Deleuze/F. Guattari, Qu’Est-Ce Que la Philosophie?, Les Editions de Minuit, Paris,
pp. 32-33.
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vista para logo em seguida procurar ver

quem tem razão.

Que o diálogo, o debate e a reflexão possam

ser estimulantes, ninguém o contestará, mas

uma coisa é discutir ideias, outra é a instauração

de novas conceptualizações, de novas temati-

zações de problemas, de retóricas e vocabulá-

rios irredutíveis a uma mesma linguagem ou,

como escreve Rorty, a propósito da «contin-

gência da linguagem», a um

«metavocabulário que de algum modo dê conta

de todos os vocabulários possíveis, de todas as

maneiras possíveis de julgar e de sentir»2

A discussão de assuntos é sempre solidá-

ria do discurso opinativo. E, ainda que em cer-

tos casos seja preferível ser capaz de discutir

do que o não ser, a discussão tanto pode dar

para o melhor como para o pior, não alcançan-

do nunca, todavia, a excelência. 

As tematizações criadoras são sempre inco-

muns, solidárias de diagnósticos descodificado-

2 R. Rorty, Contingência, Ironia e Solidariedade, Editorial Presença, p. 19.
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res, de análises e propostas inauditas e portado-

ras de visibilidades invisíveis; apresentam-se,

por vezes, como geniais, irmanando-se nessa

sua genialidade com a arte. Eles contribuem,

não para que o pensamento pense o já pensado

na ilusão que que assim pensando se esclarece

e toma posições fundamentadas nos melhores

argumentos, mas sim para o alargamento do

pensável, no que isso significa de resistência à

linguagem da tribo, no que isso implica de fazer

proliferar um diverso irredutível ao diferente por-

que outra é a sua linguagem e porque na cons-

trução da sua dizibilidade, como enfatiza Nelson

Goodman a propósito da pluralidade de mundos,

«a compreensão e a criação andam juntas»3

Retomo a batalha da escrita. Até ao ponto

em que a sensação do «é isso mesmo» me

autorize a morte do texto, a sua fixação definiti-

va, o seu momento de autonomização irreversí-

vel, o fim da tensão sobre uma coisa que, ape-

sar de nela me rever, deixou já de ser minha.

3 N. Goodman, Modos de fazer mundos, Edições ASA, p. 60.
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Crente, pois, de que «já há coisa», come-

ço a compor a máscara do morto e inicio as

cerimónias fúnebres. Faço impressões quase

sucessivas. Verifico mais uma vez a ortografia,

confiro o número de páginas, revejo o índice,

atento a requisitos formais que me impuseram,

como o tamanho do corpo de letra, o espaça-

mento da entrelinha, a listagem das referên-

cias bibliográficas, o sumário, as palavras-

chave. Enfim, já ao som do acorde final, des-

peço-me olhando-o uma última vez, procuran-

do sentir que levei ao limite as minhas capaci-

dades e que, nesse esforço máximo, lhe con-

segui a perfeição possível. Se assim for, pode-

rei então atenuar o vazio do pós-parto com a

ténue satisfação de que valeu a pena. 

Escreve Ramos Rosa:

«Coincidir

é talvez produzir o gesto

que nos apaga

para nos deixar

no limiar do mistério»4

4 A. Ramos Rosa, A Intacta Ferida, Relógio de Água, p. 82.



Mas, o texto que escrevi, será filosofia?

Enquanto autor, a questão é-me irrelevante.

Comungará, provavelmente, desse ar de família

com que geralmente se reconhece o espaço

do filosófico: a falta de evidência, a ambiguida-

de, a inconclusividade, o desfasamento relati-

vamente aos caminhos habituais dos discur-

sos com que quotidianamente comunicamos, a

densidade conceptual e a complexidade analí-

tica, a frequência do gesto interrogativo e pro-

blematizador, a utilização de um vocabulário

específico que torna os textos deveras intrin-

cados e pouco acessíveis, as dificuldades de

leitura que frequentemente provoca, a ausên-

cia de uma razão de ser porque, em rigor, não

serve para nada nem nada prova. 

Mas, como referi, isso pouca importa.

Porque, quando escrevo, escrevo assim. Sem

ser minimamente assaltado pela preocupação

de saber se isso que faço é, ou não, filosofia.

32



Poesia talvez
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Pus-me estas perguntas:

O que leva as pessoas a escrever poesia?  

O que é que apela à escrita poética?

O que é a sensibilidade poética e que con-

tornos ela assume quando se concretiza pela

escrita?

E a que corresponde a irrupção da poesia?

Fui por tentativas e, tomando o auxílio da

Sophia e do António, achei algumas palavras.

* Texto escrito por ocasião da apresentação de alguns livros de poesia da Pé de Página
Editores.



Poesia é Luta

Talvez luta 

contra o efémero que não queremos deixar

entregue à corrente do esquecimento

contra os silenciamentos e contra as teias

da contenção

contra os dizeres estafados em que já não

nos reconhecemos

contra os atavismos que tolhem a imagina-

ção e censuram a utopia

contra a indiferença perante nós mesmos

contra esse espaço couraçado que não

deixa penetrar as palavras que, com um não

sei quê de beleza e de ambiguidade, nos ape-

lam, se nos insinuam e desafiam, suscitando

cumplicidades e perplexidades

luta para que a palavra possa ser livre e

assim nos liberte também para as infinitas pos-

sibilidades de inventarmos novas geografias,

de nos deixarmos surpreender por visibilida-

des inauditas, de nos permitirmos ser tocados

por formas não identificadas de sentir, de

vivermos o limite e a aventura de uma liberda-

de coincidente com a criação

36



37

Poesia é talvez luta. Uma luta que é risco e

aventura.

Ramos Rosa:

«o poema não se oferece na imediatidade

de uma presença ou de uma evidência sem

mistério, mas mantém permanentemente a ten-

são dos contrários na obscuridade de uma

matéria fugidia e abissal. (…) A palavra poética

é uma criação em que a relação do sujeito ao

objecto não é a expressão adequada de um

pelo outro mas relação livre e, como diz

Nietzsche, “transposição insinuante, balbucian-

te numa linguagem completamente estranha”»1. 

1 A. Ramos Rosa, A Parede Azul, Editorial Caminho, p. 33.
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Poesia é desaceleração

Talvez desaceleração

porque suscita um recolhimento que nos
distancia da voracidade dos ritmos que já nada
deixam saborear

porque nos confronta com espaços miste-
riosos cuja decifração requer que não esteja-
mos apenas de passagem

porque a escrita poética não está aí para nós
sem que nós nos tenhamos preparado para a sua
chegada, deixando que o seu tempo nos enlace

porque no tempo da poesia o que conta
não é o tempo, mas os sabores com que ela
metamorfoseia e exalta a nossa sensibilidade

Poesia é talvez desaceleração. Uma desa-
celeração que nos traz apaziguamento.

Sophia de Mello Breyner Andresen:
«A mão traça no branco das paredes
A negrura das letras
Há um silêncio grave
A mesa brilha docemente o seu polido

De certa forma
Fico alheia»2

2 Sophia de Mello Breyner Andresen, Geografia, Edições Atica, p. 94.
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Poesia é terapia

Talvez terapia

porque exorciza padecimentos

porque grita e afaga

porque ri e ironiza

porque fala de si como se de um outro se

tratasse, como que dizendo eu sou mais do

que eu, sou eu e isso, sou força de ser

porque persiste na assumpção da singula-

ridade, na aventura da busca de si

Poesia é talvez terapia. Uma terapia que

liberta.

Ramos Rosa: 

«Dir-se-ia que escrever suscita uma surdina

para nos arrancarmos a uma voz anterior 

e externa

e podermos recuperar uma voz mais 

longínqua

que somos nós próprios»3

3 A. Ramos Rosa, O Livro da Ignorância, Signo, p. 111.
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Poesia é testemunho

Talvez testemunho

que mapeia a nossa escala de importâncias

que indica pontos de passagem que mere-

ceram uma paragem

que mostra rotas e percursos com que

ordenámos as contingências desta vida em

que apenas nos é dado ir indo e ir sendo

que assinala a nossa implicação

que homenageia o que nos é querido e nos

revela como sentir que comparece

Poesia é talvez testemunho. Um testemu-

nho que nos diz presentes. 

Sophia de Mello Breyner Andressen:

«A poesia não explica, implica. O poema não

explica o rio ou a praia: diz-me que a minha vida

está implicada no rio ou na praia. (…) É a poesia

que me implica, que me faz ser no estar e estar

no ser. É a poesia que torna inteiro o meu estar

na terra».4

4 Sophia de Mello Breyner Andresen, O nome das coisas, Edições Salamandra, p. 75.
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Poesia é perseverança

Talvez perseverança

em não deixar que o esgotamento nos

esvazie 

em não permitir que os dissabores nos

preencham até ao estrangulamento

em não consentir que as formas belas de

sentir possam alguma vez sucumbir ao cinzen-

tismo da vida mundana repleta de feridas

Poesia é talvez perseverança. Uma perse-

verança que afirma a vida.

Sophia de Mello Breyner Andressen:

«A poesia não me pede propriamente uma

especialização pois a sua arte é uma arte do

ser. Também não é tempo ou trabalho que a

poesia me pede. Nem me pede uma ciência

nem uma estética nem uma teoria. Pede-me

antes a inteireza do meu ser, uma consciência

mais funda do que a minha inteligência, uma

fidelidade mais pura do que aquela que eu

posso controlar. Pede-me uma intransigência

sem lacuna. Pede-me que arranque da minha

vida que se quebra, gasta, corrompe e dilui
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uma túnica sem costura. Pede-me que viva

atenta como uma antena, pede-me que viva

sempre, que nunca me esqueça. Pede-me

uma obstinação sem tréguas, densa e com-

pacta.»5

5 Sophia de Mello Breyner Andresen, Geografia, Edições Ática, p. 94
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Poesia é um fazer habitar

Talvez um fazer habitar

que acolhe e festeja o dizer em que o ser

joga a sua comparência misteriosa

que estreita a proximidade da nossa per-

tença ao mundo

que acautela a palavra como instauração e

abertura do mundo ao homem

Ramos Rosa: 

«A palavra

nunca retorna ao magma

Nunca se toca a matéria mesma

Do que se escreve

Mas a palavra 

anuncia

a abertura

e nela própria circula

a sombra que nos toca

e nos faz respirar»5

6 A. Ramos Rosa, Intacta Ferida, Relógio de Água, p. 69. 





A Heidegger
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O ofício de pensar exige rigor e penetração.

Mas exige também, antes de tudo, a docilidade

do pensamento àquilo que merece ser pensa-

do. A conjunção destas exigências não é fácil

de compreender e raramente se experiencia.

A fragilidade do pensamento perante o

simples, a sua exposição e entrega paciente

aos ventos da coisa que nele se torna solitária

e lenta, todo o caminho para a palavra que no

limite da sua força nomeadora se mescla com

a impotência de dizer o silêncio, este jogo sem-

pre incompleto do dar e do receber no qual se

joga o risco de um destino, a construção de uma

habitação, a aventura e desafio de um futuro

jamais antecipável mas ao qual nos cumpre,

ainda assim, corresponder — a isso chama

Heidegger “experiência do pensamento”.

À experiência do pensamento não se

acede por estudo e talvez este possa mesmo

chegar a ser um obstáculo para aquela. A

experiência do pensamento não é a experiên-

cia do saber mas uma disposição à qual o pen-

sar cede e se entrega, na qual solitariamente

se acha envolvido e se dá. 

Mas esta abertura é incomensurável: ela

abandona toda a grandeza a uma saudável



indigência, faz respirar a ignorância, sentir os

odores que dela se desprendem e nos entre-

gam à dispersão do atordoamento.

Há, é certo, a construção e habituámo-nos

a compreender e a falar apenas daquilo que

construimos ou queremos construir. Pela cons-

trução, furtamo-nos à solidão e à indigência,

tornamo-nos vítimas de uma responsabilidade

que se não chama mais im-potência mas

poder, fazemos do poder a chave da constru-

ção do mundo.

E contudo, um tal pensamento não constrói

para habitar: constrói porque (que medo?) do

expôr-se se refugia no controle, do experien-

ciar, na previsão, da aventura, na segurança.

Hermética e autisticamente o pensamento

pensa-se, constrói o seu próprio exterior e

determina a economia do seu poder. Toda a

entrega se tornou expectativa, toda a surpresa

calculada. E mesmo o susto será sempre a

(af)lição passada de um futuro perfeito.

Perdeu-se a memória do insondável.

Neste autismo se desvanece a gratuitidade,

e o pensamento, respirando em ar viciado,

desaprende o namoro.

48
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*

“Avoir de simples connaissances, fussent-elles

très étendues, ne constitue un savoir. Même lorsque

ces connaissances sont ramassées en un plan d’étu-

des et par des examens, et dirigées vers ce qui est le

plus important pratiquement, elles ne constituent pas

un savoir. Même lorsque ces connaissances, qu’on a,

en les rognant, ramenées à la mesure des besoins les

plus urgents, sont ‘près de la vie’, leur possession ne

constitue pas un savoir. Si quelqu’un promène avec

soi de telles connaissances, et s’est exercé en outre à

les utiliser habilement par qualques trucs, néanmoins,

en face de la realité réelle, qui est toujours autre chose

que ce qu’un bon bourgeois comprend par la proximi-

té de la vie et de la réalité, il sera désemparé et devien-

dra nécessairement un bousilleur. Pourquoi? Parce

qu’il n’a pas de savoir: savoir en effet signifie: pouvoir

apprendre“1.

Se Sócrates tivesse ousado escrever ou

simplesmente arriscasse apôr a sua assinatu-

ra em gesto perfilhador, não a negaria, certa-

mente, a este texto heideggeriano. Pois que,

para Sócrates como para Heidegger, a filosofia

1 M. Heidegger, Introduction a lá métaphysique, Gallimard, pp. 33-34.
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e o filosofar não se definem antes de mais pela

posse de conhecimentos. A escrita como

ameaça ou como insuficiência constitui um bom

indicador da índole da experiência filosófica:

“La pensée féconde requiert, en plus de l’écriture et

de la lecture, la sunousia de la conversation et de ce tra-

vail qui est enseignement reçu tout autant que donné...”2

Mais explicitamente: a posse de conheci-

mentos não é saber  filosófico e o mais das

vezes contrapõe-se ao saber filosófico.

Sócrates não parou de o tentar mostrar: tudo

se resume e tudo começa na conquista de uma

Disposição. Mas essa Disposição é sinónima de

despojamento de pretensões e de ostentações

balofas de conhecimentos prontos a usar e a

consumir, de um exercício de atenção ao que as

palavras querem dizer e ao que nelas se diz.

“Le renoncement ne prend pas, mais il donne. Il

donne la force inépuisable du Simple. Par l’appel, une

lointaine Origine, une terre natale nous est rendue”3.

2 M. Heidegger, Questions III, Gallimard, p. 157.
3 M. Heidegger, Questions III, Gallimard, p. 15.
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Há, portanto, um momento de seriedade

que é simultaneamente um momento de reco-

nhecimento, de recolhimento e de acolhimento.

A vertigem do regresso obriga o pensamento à

humildade. E a questão ou a pergunta, entrada

em desdobramento infinito, torna-se a piedade

do pensamento, marcha para uma estrela,

caminho para a proximidade do Simples. A

renúncia ao conhecer não nos entrega à igno-

rância, antes nos dispensa à experiência do

que nos chega e nos alimenta de um saber que

é disposição para aprender. E é nesta renúncia

em que o saber se torna experiência e escuta

que recuperamos a misteriosa familiaridade,

caída em esquecimento, da nossa condição de

seres-em-o-mundo. E são de amizade os laços

que nos unem à casa.

*

É habitual e de bom tom que o estudo de

uma obra filosófica passe por todo aquele tra-

balho de leitura minuciosa e atenta, que a par-

tir desta se possa demonstrar a compreensão

do autor, assinalar as grandes questões do

seu pensamento, articular as suas posições
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fundamentais. O nosso sistema educativo — e

isto ao nível do próprio ensino universitário —

coloca aliás como pré-requisito para um possí-

vel reconhecimento da voz ou estilo próprio do

que estuda a condição da exímia repetição,

impõe-lhe os habituais exercícios de condensa-

ção testados na capacidade de escrever o que o

outro pensou em resumo feito sob a pressão do

cronómetro, avaliam-se os conhecimentos

adquiridos e os resultados definidos como os

objectivos a atingir pela transmissão do saber.

Pensa-se assim que a transmissão de informa-

ção (depurada, evidentemente, das deturpações

e ininteligibilidades de que sempre se deve pre-

servar o saber e que ameçam de perigo a soli-

dez e a coerência da instituição) tem por si pró-

pria uma dimensão formativa e instrutiva. E todo

o reconhecimento só será institucionalmente

possível  após cumprimento meritório das longas

penitências e do pagamento dos tributos que

enfim nos outorgarão a liberdade de pensar. Não

se trata aqui de perguntar se todo este processo

educativo, de que apontámos alguns traços

caricatos,  não será mais um processo de asfi-

xia do que de libertação. O que agora nos inte-

ressa é fazer a seguinte observação.
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Na época em que a ideia de sistema e de

saber sistemático imperam na concepção e no

estudo da filosofia, a procura dos pontos cen-

trais, a compreensão da arquitectura global, o

resumo ou síntese do pensamento dos auto-

res, parece ser uma metodologia mais ou

menos adequada para a vulgarização das teo-

rias filosóficas. Não cabe aqui perguntar se

esta vulgarização é uma iniciação filosófica.

Também não se trata de questionar a inegável

importância da nossa pertença à tradição e da

dimensão formativa da nossa inserção nessa

tradição. A questão que se coloca é a de saber

o que fazer quando nos deparamos com um

pensador que, como Heidegger,  afirma que o

seu pensamento já não é filosofia, que não se

trata de uma questão de saber mas de uma

experiência do pensar. Ora se o estudo é soli-

dário da ideia de sistema...

É certo que abundam estudos (alguns dos

quais, aliás,  a todos os níveis notáveis) sobre

o pensamento heideggeriano; mas não é

menos certo que o pensamento heideggeriano

não se presta a ser enquadrado em chavões

nem se deixa resumir num conjunto de fórmu-

las prontas a veicular, possivelmente sob um
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título semelhante a “Aquilo que Heidegger ver-

dadeiramente quis dizer”. E se esta tese pode

parecer menos válida para alguns pensadores,

parece-me que, para o caso em questão, será

difícil negar a sua pertinência. O seu pensa-

mento é um pensar vivo e entregue à expe-

riência do diálogo com o mundo. E, para aque-

les que pensam que Heidegger não se resume

a Sein und Zeit e não advogam a queda pos-

terior num misticismo poético-filosófico ou num

pensar pseudo-filosófico, quer dizer, para

aqueles cujos limites da filosofia são menos

claros do que problemáticos e para quem a

experiência aventureira do pensar se não com-

padece com a rigidez paralisante das defini-

ções seguras e asseguradoras da estabilidade

institucional, então partilhar a experiência hei-

deggeriana é aderir ao fascínio do caminho e à

dimensão estética, ética e poética do pensar.

E só aqueles que se assumem como interlocu-

tores desse diálogo com o mundo poderão pen-

sar em Heidegger, com Heidegger, a partir de

Heidegger, contra Heidegger. Pois o pensamen-

to heideggeriano é um pensar sob o signo do

cuidado ao jogo do que se nos envia  e da aten-

ção à condição de habitante que nos constitui



enquanto homens. Estes cuidado e atenção

não são estados que se aprendam estudando

mas aprendendo a aprender. É gratidão ou

agradecimento o nome desse estilo que não se

ensina mas que ensina a aprender.
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O aluno que chega ao 10º ano de escolari-

dade encontra, no seu currículo, uma disciplina

chamada «Filosofia». Trata-se de uma nova

disciplina. Mais uma, pensará provavelmente o

aluno. E, legitimamente, criar-se-ão na sua

mente um conjunto de expectativas. 

Imaginará que nessa disciplina terá de

aprender determinadas «matérias», a começar

pela definição do objecto de estudo da discipli-

na em questão, suporá que, como nas outras

disciplinas, os seus conhecimentos sobre a

«matéria» serão avaliados, sabe que conta

com um manual por onde poderá estudar o

que é preciso saber e com um professor que o

ensinará e o ajudará na aprendizagem.

Alimentará, enfim, o anseio de sucesso e de

obtenção da melhor classificação possível.

E, de facto, nada de mais natural, para

quem, após um percurso escolar de anos, se

habituou à  ideia de que saber e conhecer é

reproduzir e aplicar conteúdos de modo a

resolver acertadamente testes, a apresentar

soluções correctas para as perguntas ou pro-

blemas que os professores lhe colocam.

Insensivelmente, o aluno importou para a sua

concepção de conhecimento a dicotomia
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certo/errado. Quando se sabe, acerta-se,

quando não se sabe, erra-se. Quando se sabe,

é-se capaz de solucionar, quando não se sabe,

pode tentar-se inventar, mas o fracasso é,

neste caso, o mais certo.

Como já dissémos, a linearidade destes

pensamentos é legítima e até justificável. Mas,

na entrada para o 10º ano de escolaridade e

na proximidade do contacto com a filosofia,

este é um ponto que provavelmente deverá

merecer algum espaço de debate entre profes-

sores e alunos.

De facto, se não forem corrigidas, as

expectativas mencionadas contribuem muitas

vezes para uma destas duas indesejáveis

situações: 

a) uma má entrada na relação com a filoso-

fia, negatividade que tende em muitos casos a

converter-se em matriz e a perpetuar um dis-

tanciamento de tudo o que «cheire» a filosófico;

b) a instalação de um tipo de relação equí-

voca, em que o aluno, apesar de lidar com a

disciplina — digamos, em regime de ruminân-

cia debitativa de conteúdos —, passa ao lado

daquilo que de mais importante esta lhe pode-

ria trazer.
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Como ambas situações a ninguém benefi-

ciam, e muito menos ao cultivo do espírito filo-

sófico, convirá previamente tentar elucidar o

problema equacionado.

De facto, estamos perante uma questão

que não é fácil nem do ponto de vista do aluno

nem do ponto de vista do professor.

Digamo-lo claramente: o aluno, presa da

ideia de que os conteúdos definidos são o que

interessa, não entende que o saber e o conhe-

cimento possam ser um espaço de problemati-

zação e de argumentação. O professor, cons-

trangido por um elenco disciplinar e um siste-

ma de avaliação que nivela a filosofia pelas

exigências das outras disciplinas, fica também

naturalmente dividido, procurando muitas vezes

compromissos que, sendo embora o menos

insatisfatórios possível, não escapam contudo à

irrupção de ambiguidades perniciosas.

Donde o que aqui se propõe: começar por

explorar a ideia de que em filosofia não há

soluções, mas apenas respostas. Fazer perce-

ber que o tecido da filosofia são pontos de

vista, perspectivas e opiniões devidamente sis-

tematizadas e argumentadas. Que, por estar-

mos precisamente no terreno da pluralidade de
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pontos de vista e da actividade intelectual cria-

dora e clarificadora, a questão do fundamento

e da fundamentação é algo que se torna muito

importante.

No que diz respeito a esta última, interes-

sa, todavia, não a dramatizar e radicalizar,

como aliás foi prática comum na tradição filo-

sófica, que sempre procurou alcançar funda-

mentos absolutos. Há, com efeito, que descar-

tar a ideia ilusória de que o fundamento é algo

que vale por si mesmo, que se sustenta a si

mesmo, e assumir antes que o fundamento é

algo que remete para uma perspectiva e para

a estruturação racionalmente consistente da

mesma. O fundamento é algo que nos permite

classificar como boa uma determinada ideia,

ou, com mais rigor, uma determinada proposta

de conceptualização. Mas, ao mesmo tempo,

há que perceber que na tarefa de conceptuali-

zação nunca está em causa traduzir a realidade

tal como ela realmente é, mas a criação de inte-

ligibilidades, a abertura de novos horizontes de

visibilidade que, sem essas ferramentas con-

ceptuais, seriam racionalmente incomunicáveis.

Dizíamos, pois, que a via de acesso a uma

iniciação filosófica deveria começar pela
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exploração da ideia de que os problemas filo-

sóficos não conhecem, em rigor, solução.

A ideia não é nova e António Sérgio escreveu

algumas palavras paradigmáticas acerca do tema.

«Porque, não consiste a educação filosófica na

adopção de umas tantas das opiniões de um filósofo,

senão que no treino da atitude crítica, no exercício

pessoal de um pensar autêntico, no uso metódico de

um cepticismo activo, na prática da elucidação dos

problemas básicos. (...). Ao aprendiz de filósofo (ao

jovem aprendiz, pretendo eu dizer, e na minha quali-

dade de aprendiz mais velho) rogo que não se apres-

se a adoptar soluções, que não leia obras de uma só

escola ou tendência, que procure conhecer as argu-

mentações de todos, e que queira tomar como primá-

rio escopo a singela façanha de compreender os pro-

blemas: de compreendê-los bem, de os compreender

a fundo, habituando-se a ver as dificuldades reais que

se deparam nas coisa que se afiguram fáceis ao sim-

plismo e à superficialidade do que se chama senso-

comum (a filosofia é, em não pequena parte, a luta do

bom senso contra o ‘senso comum’); (...).

Ora se o fundamental em filosofia é de facto a crí-

tica, e se pois a filosofia deve ser estudada, não pelo

mérito das respostas precisas sobre um certo número

de questões primárias, senão que pelo valor que em si

mesmo assume, para a cultura do espírito, a mera dis-

cussão de tais problemas,  segue-se que é inteiramen-

te absurda a ideia de se dar a alguém uma iniciação
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filosófica pela pura transmissão das respostas preci-

sas com que pretendeu resolver esses tais problemas

um determinado autor ou uma certa escola. Deverá

pois a iniciação filosófica assumir um carácter essen-

cialmente crítico, e consistir num debate dos proble-

mas básicos que não seja dominado pelo intuito dog-

mático de cerrar as portas às discussões ulteriores; e

um bom professor do lidar filosófico é como um indiví-

duo que nos lecciona a ginástica procedendo ele pró-

prio como um bom ginasta, e obrigando-nos a nós a

fazer ginástica; é quem nos ministra um trabalho críti-

co, um modelo de elucidação da faina de problemas

(...). Repito: seja a filosofia para o aprendiz do filósofo,

não uma pilha de conclusões adoptadas, e sim uma

actividade de elucidação dos problemas. É esta activi-

dade que realmente importa e não o aceitar e propa-

gandear conclusões. (...) Pois que, (não nos cansemos

de repetir) não é a filosofia uma colecção de dogmas

que nos cumpre decorar e repetir aos outros (...)»1.

Mas que quer dizer, afinal, que os problemas

filosóficos não conhecem, em rigor, solução?

Significa, em primeiro lugar, que há diferentes

tipos de problemas: uns que são considerados

passíveis de solução e outros que apenas

1 António Sérgio, Prefácio à tradução do livro de Russell, Os problemas da filosofia, 4ª
ed., Arménio Amado, Editor, Sucessor, Coimbra, 1980, pp. 6-24. Sublinhado meu.
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podem ser equacionados, ponderados, discuti-

dos, postos à consideração. Por exemplo, uma

vacina pode ser a solução para o problema de

uma epidemia. Nesse sentido, ninguém con-

testa que a vacina é uma solução útil, pois per-

mite-nos resolver, ou seja, controlar, uma

situação indesejável. No entanto, o homem

convive também com problemas para os quais

apenas se podem equacionar respostas, isto

é, propostas de abordagem, modos de ver e de

pensar. É o caso de quando se pergunta pelo

sentido da vida ou pelo significado da liberda-

de. Para estes problemas, ou melhor, proble-

máticas, não há, em rigor, solução, isto é, uma

receita que nos permita arrumar de vez com as

questões. Perguntar-se-á: porquê? Antes de

mais, porque embora tais perguntas sejam

genéricas, cada um de nós está em jogo nelas.

Perguntar pelo sentido da vida ou pelo signifi-

cado da liberdade é sempre uma forma de

pensar na minha vida e na minha liberdade.

Em segundo lugar, porque a própria maneira

de se conceber a vida e a liberdade é sempre

temporalmente situada e historicamente con-

textualizada. Ela nada tem de fixo ou de defini-

tivo, como atestam as diferentes respostas que
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historicamente se foram dando a estas ques-

tões. Por fim, este tipo de questões não origina

apenas uma resposta, mas múltiplas opiniões,

pontos de vista, perspectivas, argumentações.

E, no entanto, apesar destes limites, o con-

fronto com a problematicidade continua a

impor-se inexoravelmente sempre que somos

conduzidos a um frente a frente com esse mis-

tério que é a nossa condição humana e quan-

do sentimos a necessidade de  estabelecer e

fundamentar as nossas convicções e deci-

sões.

Chegados aqui, importa sublinhar então a

seguinte ideia: mais do que com problemas, a

filosofia lida com problemáticas e com a pro-

blematicidade. Ela não procura a sua supres-

são mas sim a sua conceptualização, a sua

explicitação e o seu aclaramento, que é tam-

bém sempre uma forma de lidar, de conviver,

com essa problematicidade.

Se a filosofia é tematização de problemáti-

cas, isto é, se ela tem como atitude inicial que

lhe é específica a tradução conceptual daqui-

lo que nos assuntos é passível de suscitar

interrogações que em rigor não conhecem

solução mas que todavia convocam a reflexão
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e dão que pensar, o que caracteriza afinal a

problematicidade?

Caracteriza-se, em primeiro lugar, pelo

facto de nos confrontar não com um problema,

mas com um feixe de problemas ou, melhor,

com uma problemática. Em segundo lugar,

pela sua ligação ao agir humano: a conceptua-

lização de problemáticas, seja embora um exer-

cício reflexivo, está sempre ligada às exigências

que a acção exerce sobre o pensamento.

Uma problemática não é uma coisa que se

resolva ou se solucione: é algo que cada um

tem de perspectivar conceptualmente e peran-

te a qual tem de assumir a sua estratégia posi-

cional. No contexto de uma problemática,

pode-se seguir por este ou aquele caminho,

apostar nesta ou naquela direcção, mas, como

estamos num terreno em que nada se encontra

assegurado, a forma de se perspectivar uma

problemática é intrinsecamente estratégica (a

começar pela delimitação do que se considera

relevante e do que se entende ser acessório).

Na maior parte das vezes, é com alguma

perplexidade que as pessoas reajem às ideias

que temos vindo a referir. «Para que serve

então a filosofia? Apenas para nos fazer perder
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tempo e não chegar a lado nenhum?» — eis a

questão desde logo disparada. Mas, antes de

se condenar sumariamente a actividade filosó-

fica, será sensato tentar-se compreender o

sentido de todas estas questões.

Que a filosofia não pareça hoje coisa inte-

ressante aos olhos de muitos, e particularmen-

te dos jovens que a ela são iniciados, tal não é

nada de incompreensível.

É que ela traz, pelo menos à primeira vista,

duas marcas deceptivas nada consonantes com

os preconceitos que hoje a maioria dos jovens

tem sobre o futuro e sobre os estudos: a primei-

ra é a de que, por mais que estudemos e saiba-

mos, nunca deixaremos de ser ignorantes.

Com efeito, a filosofia nunca pára de nos

lembrar dessa ingnorância congénita e tende

sempre teimosamente a alertar-nos que a

massa daquilo que sabemos tanto é feita de

conhecimento como de desconhecimento. É

certo que a nossa existência nos coloca sem-

pre in media res e nos obriga  a agir ininterrup-

tamente. É também verdade que a impossibili-

dade de suspender a acção implica que acei-

temos, pelo menos momentaneamente, deter-

minadas convicções (quer dizer, que tomemos
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os quais não saberíamos conferir significado

ao nosso agir). Mas é também uma realidade

que a filosofia, pela sua vertente questionado-

ra/explicitadora, aviva a lembrança de que

nem o inquestionado é inquestionável, nem os

pressupostos que adoptamos são mais do que

momentos necessários de ancoragem impos-

tos pela emergência da acção e pela necessi-

dade de integrar as acções num conjunto sig-

nificativo em que possamos surgir como agen-

tes seus responsáveis. 

Em suma, o que a filosofia vinca, em pri-

meiro lugar, é que a tranquilidade das nossas

convicções —desde que nos disponhamos ao

exercício da interrogatividade e do questiona-

mento — é, na sua contingência, algo de extre-

mamente frágil; lança, em segundo lugar, a

suspeita sobre a certeza, perguntando até que

ponto esta não será, (com a maior das proba-

bilidades mas sem que isso lhe retire de modo

algum a eficácia), uma ingenuidade transitoria-

mente inquestionada.

A este propósito são esclarecedoras as

palavras de Edgar Morin:

69
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«O indiscutível tende sempre a reformar-se em

detrimento do discutível, o que se compreende, pois

não se poderia por em causa tudo e mais alguma

coisa sob qualquer pretexto. Mas também é verdade

que todo o progresso se joga na fronteira do indiscutí-

vel com o discutível e efectua-se pondo em discussão

o indiscutível.»2

É claro que aqui surge a difícil questão do

equilíbrio. De facto, perante a ideia algo difun-

dida de que filosofar é um questionar sem fim,

há que perceber, como é referido no texto

antes mencionado, que não se pode colocar

tudo em causa sob um qualquer pretexto.

Da mesma maneira que se pode conside-

rar que uma pessoa que não questiona é uma

pessoa sem espírito crítico, passiva e exposta

a manipulações, também se pode dizer que

uma pessoa que só questiona perdeu o senti-

do da realidade e vagueia na vertigem de um

abismo sem fim. No entanto, estes dois casos

são extremos e mais imaginários do que reais.

Com efeito, uma das tarefas do professor que

2 Edgar Morin, As grandes questões do nosso tempo, Editorial Notícias, p. 156.



71

inicia a filosofia é a de tentar fazer compreen-

der que a seriedade da filosofia passa pelo

estabelecimento de um ponto de equilíbrio

entre a subquestionação e a sobrequestiona-

ção. A colocação em questão é sempre ben-

vinda desde que seja pertinente. Mas essa per-

tinência tem, digamos assim, um preço: o da

exposição às exigências do debate argumenta-

tivo da disponibilidade para aprender.

Voltando à ideia de que a filosofia pode não

parecer hoje coisa interessante aos olhos de mui-

tos, e particularmente dos jovens que a ela são

iniciados,  há que apontar um segundo motivo.

A filosofia traz a ideia de que nunca deixa-

remos de ser aprendizes, o que é uma coisa

naturalmente aborrecida para quem quer

resolver a sua vida, fazer os seus estudos, ter

o seu emprego e alcançar o digno estatuto de

consumidor que lhe garanta uma plena e cabal

integração social.

De facto, com essa coisa de estar sempre

em situação de aprendiz, a filosofia parece

remeter-nos para um condição operária (coisa

que está hoje fora de moda e a que ninguém

aspira), para uma vida de esforço e de trabalho
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sem fim e para um cíclico despojamento

sapiental que parece, então, ser inerente à

dinâmica do crescimento do ser humano. Pelo

menos, se é de facto de homens e de mulhe-

res, e não de avestruzes, aquilo de que esta-

mos a falar.

As razões que tornam o enamoramento

pela filosofia um acontecimento altamente

improvável para os jovens em idade de serem

iniciados escolarmente na filosofia podem mul-

tiplicar-se. Mencionareemos mais algumas que

nos parecem significativas.

Vivermos num mundo em que já nada nos

espanta e tudo parece possível.

Que significa, com efeito, vivermos numa

época em que o «tudo é possível» parece ter-

-se instalado como lugar comum latente nas

mentalidades e nas formas de pensar?

Noutros tempos viveu-se com horizontes

bem mais limitados e precisos a que estava

associada toda uma axiologia estável que pos-

sibilitava a definição de critérios duradouros,

sólidos e aparentemente inquestionáveis.

O tempo era então mais lento, os compor-

tamentos sociais pautavam-se por padrões

que demonstravam a sua consistência na
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prova à resistência do tempo, ancorados em

convicções como a da existência de uma

ordem mais ou menos estável do mundo, a

crença em finalidades naturais da vida e uma

postura pouco problematizadora da criatura

humana. Tratava-se de um mundo em que os

impensáveis, os fora de questão, as indubitabi-

lidades e as partilhas entre o normal e o anor-

mal, a saúde e a doença e por aí em diante,

estavam impregnados na massa do senso

comum.

Mas, com o passar do tempo e de era —

da era do tempo lento à era da imparável ace-

leração — o senso comum torna-se alvo de um

enfraquecimento e progressivo evanescimento

e nele irrompem e se instalam as retóricas que

pensam sob o signo do provavelmente sem

limites. Como se tudo fosse possível ou em

tudo se pudesse eventualmente acreditar.

Nessa mesma direcção, os ideais que

outrora faziam mover gerações vão sendo pro-

gressivamente substituidos pelo gosto de um

consumo efémero e massificado em cuja

superfície se inscreve, não a dureza de uma

luta ou a constância de um projecto, mas a

leveza de uma vida vertiginosa que condena o
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pensamento ao curto prazo e faz da ânsia de

fazer e ter o seu próprio modo de ser. Deixa- se

então de meditar sobre temas para se passar

a trocar informações e impressões sobre acon-

tecimentos. E a ser mais importante falar

daquilo de que se ouve falar do que pensar

sobre o que realmente é inquietante.

Escreve Heidegger em Sein und Zeit: 

«A conversa é a possibilidade de compreender

tudo sem nenhuma preliminar apropriação da coisa. A

conversa garante já à partida do perigo de falhar num

semelhante apropriamento. A conversa, que está ao

alcance de todos, não só desvincula da tarefa de uma

autêntica compreensão mas forja uma compreensibili-

dade indiferente para a qual nada mais existe de incer-

to… A conversa, pois, em virtude da sua indiferença a

respeito da necessidade de se reportar ao fundamen-

to daquilo que é dito, é sempre, desde as raízes, um

fechamento».

Assim, vivermos num mundo em que já

nada nos espanta e tudo parece possível leva

a modos impacientes de vida que apenas se

parecem satisfazer no consumo do efémero ou

de coisas que se esgotam em si mesmas. Em

vez de se dar tempo ao tempo ou sofrer a espe-

ra do tempo próprio, driblamos constantemente
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a nossa pertença ao tempo, nunca parando de

pulular nem nunca quebrando a corrente que

ao tempo não deixa respirar e que ao pensa-

mento impede a chegada de oxigénio.

E esta é, para quem tem como tarefa orien-

tar uma iniciação à filosofia, uma dificuldade de

peso. Porque a primeira tendência, por parte

dos alunos, será a de ver o professor de filo-

sofia como alguém que está desfasado, como

«alguém completamente fora».

Outra razão que torna o enamoramento

pela filosofia um acontecimento altamente

improvável para os jovens em idade de

serem iniciados escolarmente na filosofia é a

que se relaciona com o crescente desvaneci-

mento do sentimento de vergonha, correlati-

va de um decréscimo do sentido da humilda-

de, perante a ignorância. De facto, o que

muitas vezes se constata é a substituição do

que seria motivo de vergonha por trejeitos de

arrogância e indolência — «não sei nem

tenho de saber» — ou uma seráfica ausência

de pudor, a tender para uma espécie de ata-

raxia, que parece marcar, acima de tudo, o

cultivo do adequado estilo da imperturbabili-

dade: «não te rales». 
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Esta crescente falta do sentimento de ver-

gonha/humildade perante a ignorância é aliás

secundada convenientemente pelo discurso da

inevitabilidade da especialização dos saberes. 

É sabido que o enciclopedismo é algo que

pertence ao passado e que vivemos na era das

especializações, mas isso não significa que

qualquer restrição à nossa capacidade de nos

espantarmos, de nos interessarmos e de ser-

mos curiosos não seja perfeitamente ridícula

ou a sua assumpção (para além de ilusória, o

que não quer dizer ineficaz) não nos vote fatal-

mente ao servilismo. Além disso, será aconse-

lhável não esquecer que o fenómeno de espe-

cialização dos conhecimentos, de que somos

herdeiros, é fruto de um processo histórico ini-

ciado na modernidade, enquanto o espanto, a

curiosidade e o desejo de saber mantêm

potencialmente uma pujança auroral que per-

dura, se afirma e tende a manifestar-se em

cada percurso individual iniciado com o nasci-

mento. É claro que esse potencial interrogativo,

acicate dialéctico da hermenêutica existencial

com que cada um se verá confrontado, pode

ser estimulado ou reprimido. Neste ponto têm

sem dúvida responsabilidades os iniciadores à
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filosofia, nomeadamente em dois pontos

essenciais:

a) Na relativização da competência do

especialista no que diz respeito ao mundo da

vida e à dinâmica da orientação pessoal (a

«estupidez natural» é fundamental para os

índices de confiança pessoal que, por sua vez,

são fundamentais na tarefa de apropriação de

si e no domínio de processos deliberativos

com elevado índice de autonomia).

b) Na desinibição quanto à autoridade e o pre-

tenso esoterismo dos saberes especializados (há

que saber situar o saber especializado, há que

fazer com que ele não seja uma fonte de bloqueio

que impeça o risco de se pensar o que é decisivo).

Sobre este assunto, dois textos, respecti-

vamente de Augusto Abelaira e de Edgar

Morin, são muito elucidadtivos:

«Para um leigo é melindroso falar de medidas de

austeridade governamentais. Tão melindroso como

discutir as grandes teorias da astronomia moderna. O

leigo apanha, se é que apanha, as conclusões, mas

falta-lhe a capacidade de vigiar minuciosamente os racio-

cínios que a elas conduzem. E a prudência, em matéria

económica como astronómica, estará em ouvir silencio-

samente os especialistas. O inconveniente da prudência:
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a cumprir tal regra teremos de nos entregar ao silêncio

quase total. Na Idade Média ou no Renascimento ainda

era possível abarcar todo o saber. Mas hoje?

Conheci certa vez o mais famoso especialista

mundial de rãs, que sinceramente me confessou nada

saber de rãs, mas de uma determinada espécie de

rãs. Recusava-se, portanto, a falar da rã. Com mais

razão ainda recusava-se a falar de gramática ou de

futebol. Ao que chegámos: quando aparentemente o

Homo Sapiens conquistou, após tantos anos de luta, a

liberdade, ei-lo condenado ao silêncio. Na melhor das

hipóteses, se for estudioso e supremamente inteligen-

te, falará de uma determinada espécie de rãs”3.

“A tendência para a fragmentação, para a disjun-

ção, para a esoterização do saber científico arrasta a

tendência para a anonimização. Parecemos aproxi-

marmo-nos de uma revolução temível na história do

saber, na qual este, deixando de ser pensado, medita-

do, reflectido, discutido por seres humanos, integrado

na investigação individual de conhecimentos e de

sabedoria, se destina cada vez mais a ser acumulado

nos bancos de dados, depois computado por instân-

cias manipuladoras, em primeiro lugar, o Estado.

Não devemos eliminar a hipótese de um neo-obs-

curantismo generalizado, produzido pelo mesmo

3 Augusto Abelaira, in “O Jornal” de 19/08/83.
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movimento das especializações, no qual o próprio

especialista se torna ignorante de tudo aquilo que não

concerne a sua disciplina, no qual o não especialista

renuncia previamente a toda a possibilidade de reflec-

tir sobre o mundo, a vida, a sociedade, deixando este

cuidado aos científicos, os quais não têm nem tempo

nem meios conceptuais para isso. Situação paradoxal

onde o desenvolvimento do conhecimento instaura a

resignação à ignorância e onde o desenvolvimento da

ciência é, ao mesmo tempo, o da inconsciência”4.

Temos vindo a referir, desde o início deste

texto, os enquadramentos em que ocorre a ini-

ciação escolar da filosofia, bem como a um

conjunto de dificuldades que esse enquadra-

mento suscita.

Mencionaremos agora um outro aspecto que

se afigura tão paradoxal quanto decisivo. Trata-se

da velha questão da ensinabilidade da filosofia.

Se assumirmos que a filosofia não é

transmissão de conhecimentos mas, inicial-

mente, o despertar para os poderes que a

conceptualização, a reflexão e o questiona-

mento exercem no processos de apropriação

4 Edgar Morin, Ciência com consciência, Pub. Europa-América, p. 26.
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individual da capacidade de pensar, e, numa

segunda fase, a utilização de tais poderes con-

ceptuais no reforço e refinamento da expres-

são activa das capacidades criadoras e deci-

soras de cada um, cumpre dizer que a filosofia

não se ensina. Sabe-se o que com ela se pre-

tende, mas sabe-se também que chegar a isso

é sempre uma conquista que pode ou não

ocorrer, e que seguramente, em última instân-

cia, nunca está nas mãos daquele que ensina

mas na autonomia daquele que apropria.

Se a comparação proposta por António

Sérgio entre o professor de ginástica e o pro-

fessor de filosofia é muito elucidativa, uma

outra, mais a nosso gosto, também nos parece

extremamente sugestiva: a da formação de um

músico que desenvolveu capacidade de impro-

visar. O jazz é bom exemplo de um tipo de

música em que esta competência de improvi-

sar faz parte das aptidões dos músicos. É claro

que a capacidade de improviso não é algo de

simples. Pressupõe um aturado domínio de

técnicas, um imenso trabalho prévio, um

conhecimento aprofundado do tema musical a

desenvolver. Contudo, se o improviso implica,

antes de mais, toda uma formação que habilite o
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músico à perfeita execução técnica  dos temas,

há que não esquecer que ele convoca também

uma criatividade apropriante, em que já não

está apenas em causa a execução, mas tam-

bém a participação e o contributo que, no

momento do desempenho, o músico terá de

desenvolver a partir da sua sensibilidade, a

partir de uma voz própria. E não será despro-

positado dizer que improvisar acerca de um

tema musical não é algo de muito distante de

tornar os alunos capazes de uma dissertação

sobre um determinado assunto.

Transpondo esta ideia para a filosofia, dire-

mos que o mais elevado objectivo da formação

filosófica, como, aliás, de qualquer formação

que não tenha por objectivo a tecnocratização

da pessoa humana, é o improviso. Tal não sig-

nifica que o alcançar deste objectivo não impli-

que a existência de muitas aquisições, de muito

trabalho  de repetição e de uma séria com-

preensão dos trabalhos e dos legados dos

outros. Mas é também importante sublinhar que

tais aquisições não devem ser amordaçantes e

inibidoras da criatividade individual nem dis-

tanciadoras da assunção da singularidade que

cada existência humana representa.
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«A cultura, que deveria permitir-nos pen-

sar por nós mesmos, — observa Edgar Morin

— leva-nos demasiadas vezes a pensar ‘cul-

turalmente’ de forma convencional e estereoti-

pada, e assim, sem sabermos, somos subme-

tidos às crenças e descrenças estabelecidas,

às confianças e desconfianças que são de

regra». Na mesma linha de ideias, notou

Friedrich Nietzsche que «a primeira opinião

que temos quando nos interrogam de improvi-

so sobre algo, não é geralmente a nossa, mas

apenas a opinião generalizada da nossa

casta, da nossa situação, da nossa origem: as

opiniões próprias emergem raramente à

superfície».

Assim advertido, o professor de filosofia

pode então nortear a sua actividade sabendo

que o objectivo mais elevado, de excelência,

da formação é que, de algum modo, se origi-

nem processos de crescimento e que na sua

vivência vá aflorando a consciência de que

eles são infinitos; que as aprendizagens não

são fins em si mesmos, mas meios de trans-

formação do nosso ser, conquista de aptidões,

expansão das possibilidades de expressão e

de afirmação de si.
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Posto tudo isso, fica claro que a filosofia

não é algo de ensinável, até porque por muito

que se ensine, não se pode crescer pelos

outros. Semeia-se, cuida-se, procura-se fazer

florescer e, se tudo correr bem, brindam-se os

nascimentos com a satisfação de que algo

resultou. Nesse sentido, assumir que a filoso-

fia não é ensinável não significa que os profes-

sores de filosofia não tenham algo a fazer.

Pelo contrário, há algo que pode e deve ser

feito. As palavras-chave acerca desse ponto

poderão ser: envolver, enlear, incubar, conta-

minar e provocar. Mas, se essas palavras tra-

duzem uma orientação de trabalho, como con-

cretizá-la?  Eis algumas pistas que estão longe

de serem exaustivas:

• Introduzir o aluno na retórica filosófica: à

especificidade da sua linguagem, aos seus ges-

tos interrogativos, à sua atitude problematizado-

ra, à sua temporalidade própria (com a «desa-

celeração» que isso implica), levando-o ao reco-

nhecimento do ar de família que permite carac-

terizar o filosófico, os seus actos de suspeita, de

resistência, de subversão e de insatisfação.

• Encarar a filosofia com seriedade, o que

implica a exigência de rigor conceptual e a
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oposição ao «basta opinar», ao «acho que», ou

seja, forçando ao exercício de desindividualiza-

ção do opinativo, mas evitando simultanea-

mente a queda no discurso de coro identifica-

do como «socialmente correcto».

• Procurar estabelecer um compromisso

entre a espontaneidade desejante do aluno e o

descambar desse desejo para concretizações

meramente impressionistas (o que pode ser

feito através de exercícios de confrontação).

• Promover a escrita do comentário ao

texto filosófico a partir de escolhas muito crite-

riosas desses mesmo textos, fazendo com que

o aluno, ao escrever, «tropece» em dificulda-

des que o obrigarão a confrontar-se com a exi-

gência de equacionar com rigor as problemáti-

cas ou problemas em questão, a inventariar e

compreender a articulação das argumentações

que sustentam as teses do texto, a delimitar os

conceitos e a sua operatividade.

• Tirar partido dos modelos hermenêutico e

argumentativo, por exemplo, enquanto orienta-

ções, enquanto formas filosóficas de ensinar e

não como fonte de receitas. A fecundidade ao

primeiro modelo assenta no facto dele obrigar,

desde logo, a colocar a questão da historicidade
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do pensamento, no que isso significa de des-

dogmatização, de relação com a alteridade e

de enraizamento dos processos de criação

conceptual, a encarar os textos do ponto de

vista interrogativo, assumindo que o texto res-

ponde sempre a uma questão que há que

saber formular para o poder compreender e,

finalmente, a estabelecer a «fusão de horizon-

tes» que tão fundamental é para que o texto

possa permanecer interpelador e ser apropriado

através dos tempos e na relação com cada uma

das suas actualidades. A fecundidade do mode-

lo argumentativo advém dele obrigar, desde logo,

a colocar o filosófico sob o signo do pluralismo,

sob a ideia que toda a tese é perspectivada e de

que a filosofia não impõe, antes propõe. Ambos

os modelos deslocam do registo da segurança

para o registo da incerteza, de incertezas que

suscitam o trabalho analítico e de reflexão que,

necessariamente, estimulam e promovem a

dimensão crítica que caracteriza o filosófico.

Todas estas pistas são, naturalmente,

sugestões quanto a modos de encarar o traba-

lho filosófico. Não incidem deliberadamente

nesse âmbito pretensamente científico dos
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métodos e técnicas do ensino da filosofia e pas-

sam ao lado de toda a parafernália burocrática

em que prolifera esse «pedagogês» que,

quando assume a primazia, é inevitavelmente

desfigurador do essencial.

Procuram apenas, numa atitude que se pre-

tende honesta, não esquivar a essa necessida-

de do confronto reflexivo com os paradoxos que

o ensino da filosofia no secundário faz emergir

e que, seguramente, não passará ao lado de

todos aqueles que vivem a docência e mantêm

ainda acesa a chama da paixão pelo filosofar.

Concluíriamos, agora, sintetizando, em

modo afirmativo — porventura, para alguns,

em modo utópico —, o que pensamos ser a

tarefa do professor de filosofia.

Começando por tentar retirar a consequência

da conhecida afirmação de Karl Jaspers, segun-

do a qual a filosofia é estar a caminho, diremos

que nos parece pertinente encarar o professor de

filosofia como um guardador de percursos. 

É certo que o professor de filosofia tem um

guião das temáticas e das problemáticas que

devem ser abordadas — o dito programa. Mas

um programa, em filosofia, deve funcionar fun-

damentalmente como um conjunto de pretextos
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a partir dos quais é proposto o desenvolvimen-

to do trabalho filosófico, cuja finalidade, em ter-

mos escolares — para além da aquisição de

uma série de referências (temas e problemas,

filósofos e filosofias) — é a de fomentar a auto-

nomização da capacidade de pensar e a de

potenciar a apetência pelo gesto criativo,

entendido este como apropriação personaliza-

da, com rasgo próprio, dos modos de concep-

tualizar os problemas. 

Um modo de dizer ao aluno, na abordagem

de qualquer tema: «Queremos-te ouvir». Neste

tipo de actuação, que faz com que o filosofar

seja também um espaço de audição recíproca,

torna-se fundamental que o professor ignore a

força da autoridade do seu estatuto e opte pela

interlocução argumentativa, no que ela tem de

desmontagem, de apresentação de dificulda-

des e de análise comum das problemáticas.

Não era esse, afinal, o sentido do ensinamen-

to socrático?

Lembro-me que, numa reunião, um antigo

professor meu contestava uma posição que

então eu apresentava, afirmando que eu ainda

era muito novo e que havia certas coisas que

só com a idade eram compreendidas. 
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Se vos refiro este episódio é porque o acho

um exemplo de contraproducência em matéria

de reflexão filosófica. Não, é óbvio, porque a

afirmação do referido professor não tenha sen-

tido. Mas, sim, porque ela é feita sob o signo

da exclusão e não da argumentatividade, para

além de esquecer que cada vida, se assumida

na radicalidade da sua liberdade, tem de ser

vivida com as possibilidades compreensivas

que, em cada momento, pessoalmente se

detêm e não em função de um cânone de sig-

nificados existenciais a adquirir. 

A vida dos conceitos não é desprovida de

vitalidade existencial e esta, por sua vez, é filha da

temporalidade e das contingências. É um proces-

so sem termo, uma aprendizagem sem fim, um

caminhar que é um crescimento, um avolumar de

complexidades. E é, simultaneamente, uma res-

posta estruturante da conceptualidade perante as

constantes exigências que a acção impõe ao pen-

samento. Há que não esquecer que, apesar do

pensamento parecer materialmente invisível, ele

nunca está separado de contextos.

Mas, voltando agora ao contexto das aulas,

não podemos esquecer que nestas estão sem-

pre  em jogo as existências individuais de cada
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aluno, com as suas possibilidades e com as

suas limitações.

E devemos ter isso em consideração

quando, ao leccionarmos um programa, que-

remos fazer passar a fecundidade da atitude

problematizadora.

Na realidade — e voltamos ao ponto foca-

do inicialmente —, o sentido da problematização

filosófica requer envolvimento existencial e não

pode reduzir-se, sob o risco de se desvirtuar e de

se esvaziar, a uma mera transmissão de proces-

sos e conteúdos esquemáticos destinados a

serem repetidos e reproduzidos mecanicamente.

Eles requerem uma inscrição existencial,

uma apropriação feita no singular, mas não

enclausurada numa intimidade silenciosa e

incapaz de comunicar. 

Não nos podemos esquecer que a filosofia

apela à imaginação, à criatividade e até

mesmo ao rasgo intuitivo. Mas que, simulta-

neamente, requer que isso que possa nascer

da imaginação, da criatividade ou da intuição

seja compreensível pelos outros através de

uma discursividade racionalmente organizada.

Ora, o que, justamente, marca o percurso do

aluno de filosofia e define a tarefa do professor
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de filosofia é que esta apropriação singular do

sentido da problematização tem no seu reverso

a imperatividade de uma comunidade discursiva.

Este percurso é, pois, um caminho singular

e individual mas, simultaneamente, inscrição

numa discursividade que o relaciona com

outros percursos e discursos, inscrição numa

discursividade que carrega a expectativa e a

aspiração de ser entendido, sendo justamente a

aspiração a essa plataforma de comunidade o

que caracteriza aquilo que nós frequentemente

designamos com o termo «racionalidade». 

Ao professor cumpre estar vigilante (daí o

termo «guardador», que em cima utilizámos),

atento às dificuldades que esta colocação no

registo discursivo-racional-argumentativo sus-

cita e coloca. 

A inteligência e a imaginação, sendo facul-

dades que reconhecemos como comuns a

todos os humanos são, no entanto, tal como a

memória, algo de absolutamente singularizado

em cada existência. E a inscrição da singulari-

dade na comunidade de uma linguagem e num

processo comunicativo, sem que justamente a

diferença irredutível que marca a singularidade

se perca sob as tentações homogeneizadoras
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dos lugares comuns, mas também sem que,

por outro lado, acabe por se assumir como

refractária à partilha racional, eis o equilíbrio

relativamente ao qual são chamados os cuida-

dos do professor de filosofia que se vê como

um guardador de percursos.

Ele não esquece que, tal como a bússola

é um instrumento de orientação espacial, a

problematização é um meio de orientação

existencial.

Por isso, ele não esquece que, quando se

trata de despertar o gosto pela filosofia, é não

só importante fazer perceber em que consiste

a problematização, como é também funda-

mental fazer passar a percepção de que a pro-

blematização é uma componente fundamental

da felicidade, pelo menos na medida em que

se pode considerar esta como uma das aspira-

ções naturais da vida humana.





Sob o signo da 
singularidade
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Convocar as palavras para o acto da escri-

ta poética é sempre um desafio. No caso de

Rosa Alice, e do presente Alice, nome de rosa,

esse desafio, que transversalmente percorre a

obra, parece ser o do confronto com a singula-

ridade.

A tese que arrisco, reconheço, poderá

parecer um tanto ao quanto estranha. Pois não

nos sabemos todos singulares, marcados pela

unicidade? Pois não é óbvio que, enquanto

vida que cada um de nós é, somos história

única, individualidade vital irrepetível?

Sim. De uma forma ou outra, sabemo-lo.

Mais, tomamos isso como tão certo, óbvio e

inerente à natureza da vida que frequente-

mente  — como acontece aliás com a maior

parte das coisas que consideramos como cer-

tas, óbvias e naturais — não perdemos tempo

com grandes interrogações nem nos sentimos

solicitados a empreender esforços para as

compreender. 

Depois, tal como as roupas no pronto-a-

-vestir, também na sociedade há estatutos

para nos definir, parâmetros para nos enqua-

* Texto escrito por ocasião da sessão de lançamento do livro de poesia de Rosa Alice,
Alice nome de rosa, Pé de Página Editores, 2002.
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drar, carreiras para seguir, valores para nos

ordenar, critérios para apreciação, papéis

cujo desempenho esperado permitem até

aos sujeitos falar a partir de qualidades diver-

sas, e há também perfis de personalidade e

um sem número de classificações — umas

mais, outras menos científicas — que nos

podem ajudar na compreensão da máscara

— dessa inevitável máscara que por condi-

ção social nos assinala como incontornáveis

actores, dessa máscara que dá rosto à nossa

singularidade.

No entanto, se há pessoas que se sentem

fascinadas pelo culto da máscara e que gos-

tam de a manter com esmerado primor e em

prezada e esforçada correspondência com a

sua consciência, com os valores das suas con-

vicções, fazendo-o muitas vezes em diálogo

sério e crítico, outras há a quem a rebeldia

torna mais irrequietas e, digamo-lo assim,

incontinentes, quem sabe, saltitantes.

Essas pessoas habitam mais a dissonân-

cia do que a consonância e atravessa-as um

desassossego que as leva a inquirir com radi-

calidade. Dão passos atrás, em gesto de sus-

peição, perante enquadramentos prévios em



que não se revêem, questionam o estabeleci-

do, revelam uma indisposição crónica, quem

sabe até uma certa fobia aos sistemas, à clau-

sura de visões sistemáticas. Não sentem,

como Kierkegaard, dito pai do existencialismo,

que a existência seja compatível com o espíri-

to de sistema, que sentem como opressivo, e

acabam por optar pela indefinível mobilidade

de risco em que se sentem frágeis, é certo,

mas decidamente livres. 

Escreve Rosa Alice em Tudo e nada (p. 24)

Amarga? Doce?
sou tudo e nada
mas derrotada, não
Enfrento o bem e o mal
com a cara e a coragem
de quem confia
rumo para a margem
enquanto da noite se faz dia
Transporto os sonhos e os desejos
as certezas e as dúvidas
de qualquer mortal
Sou tão vulgar
Que recuso ser igual

97
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Desarmadas do conforto de se sentirem

pessoas no impessoal (não, não são como

todas as outras), assumem o desafio de se

confrontarem com a singularidade, com os

outros de si, com a descoberta/invenção de um

si enigmático trilhado num corpo a corpo com

a vida.

A acuidade aos sentires torna-se para

essas pessoas fulcral no mapeamento de ima-

gens que ousam, e não dispensam, escrever

na primeira pessoa, em apropriações que

reclamam a chancela de vivências efectivas e

que secundarizam a segurança de um nexo

final onde tudo se encaixaria para privilegiarem

as potencialidades prospectivas do ambíguo,

tantas vezes mais consonante com o conteúdo

e a contingência das vivências.

No confronto com a singularidade, na

assumpção desse confronto, quero eu dizer, há

temas reincidentes. Alguns são variações da

reflexiva: dizer eu é dizer quem? Vejam-se por

exemplo os poemas Eu (p.14), Nua (p. 21),

Procurando por mim (p. 29), A incerteza de ser

quem sou (p. 31), Percursos e percalços, (p. 77).

Outros agrupam-se em torno da itinerân-

cia dos afectos. De amores, de amizades, de
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partilhas. Vejam-se, entre outros os poemas

Entre um sim e Um beijo (pp.70-71), Amor (p.

89), Pronta (p. 103), Liberdade para o amor (p.

105), Arca de Noé (p. 9), Oferta (p. 69), Afectos

I, II e III (pp. 39, 40, 41)

Outros ainda perfilam-se como retratos que

simultaneamente testemunham sentires e se

constituem como um acervo de recordações

que dão que pensar, como se a fotografia que

no papel é deixada fosse não a captura do que

é, mas antes uma brecha que anuncia o rasto

do enigma.

Entre outros, vejam-se os poemas

Retrocesso (p. 95) e Contemplação (p. 59),

bem como muitos dos poemas explicita e

recorrentemente referidos ao tema da infância.

E, é claro, no confronto com a singularida-

de, o despojamento do saber, do saber-se,

tantas vezes sofrido, penoso e suportado com

agressividade, contundência e altivez, anda a

par com a generosidade e a humildade de

quem já intuiu que aprender a aprender na pri-

meira pessoa não é apenas a via de acesso à

singularidade, mas a única atitude que na pre-

caridade das certezas nos oferece também o

máximo das possibilidades de ser. De ser,
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intensamente. De persistir no sonho. Mesmo

que no seu reverso a felicidade permaneça

fugidia.

Escreve em Desabafo (p. 107)

Talvez eu seja tudo 

o que quis

e por isso

um dia diga

só me faltou ser feliz

Depois de ler Alice, nome de rosa, direi

que, como a Rosa Alice, há muitas. E, no

entanto, nenhuma, como ela.



A madre da casa 
da Avó / Os nomes 

infinitos do ser
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É incalculável a riqueza que, através dos

laços da palavra e da linguagem que habita-

mos, nos une uns aos outros. 

Este tipo de riqueza — incalculável não

pelo facto de ser inquantificável, mas por se

originar num dom que aos humanos se ofere-

ce — é, na maior parte das vezes, invisível ou

fugidia à consciência imediata que nos rege no

dia-a-dia.

Algo tragicamente, o seu valor assoma

apenas à consciência sob o signo do perigo e

da crise. 

Tal como acontece com a água ou com o ar.

Tomamos consciência do seu valor vital quan-

do, em situações de escassez, deles nos

começamos a ver privados. 

Quando a água, longe do seu fulgor crista-

lino, ou o ar, adoecido, nos evocam a vasilha

de Pandora e a transição de uma vida a reca-

to dos males e da desgraça para uma vida de

funestos cuidados, silenciosa e apenas sus-

tentada pela esperança que não se evolou.

* Texto escrito por ocasião da sessão de lançamento do livro de Maria Toscano, A madre
da casa da Avó / Os nomes infinítos do ser, Pé de Página Editores, 2002.
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Como a água ou o ar, assim acontece com

a linguagem. A degradação da relação huma-

na com a linguagem, que nesta era dita de

globalização reveste também o carácter de

uma degradação global ou globalizada, emer-

ge em duas acentuadas vertentes: a do pro-

gressivo esgotamento do manancial de con-

fiança em que, sem darmos conta, a lingua-

gem nos enlaçava, e a rasura do poder ins-

taurador da palavra em detrimento de uma

visão «comunicativa», «informacional» e «prá-

tica» da linguagem.

No que diz respeito ao desgaste e ao esbo-

roamento que atinge o manancial de confiança

com que a linguagem brinda a união dos huma-

nos, têm contribuido de uma forma decisiva as

retóricas políticas e as lógicas consumistas que

à consistência entre o dizer/sonhar/projectar e

o fazer/concretizar solidários vão substituindo a

vacuidade do verbejar e, com ele, instaurando

o desalento da impotência, a renúncia à con-

vicção, o abismo entre a força da palavra com

rosto de pessoa e a eficácia inelutável e impie-

dosa da engrenagem anónima.

Com a confiança ferida aumenta a errância

humana e, desalojada da cumplicidade que
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serve de bússola aos caminhos que queremos,

a linguagem deixa de nos acolher. 

Ainda por cima, tudo no mundo parece

ter-se tornado excessivamente complexo e

especializado para que não nos sintamos com-

plexados e inibidos em falar em algo mais do

que aquilo que é estritamente comezinho.

É precisamente a complexificação da organi-

zação da vida humana, mas também as opções

que configuram as formas com que lidamos com

ela, que estão na base da rasura do poder ins-

taurador da palavra em detrimento de uma visão

«comunicativa», «informacional» e «prática» da

linguagem, a que anteriormente me referi.

Como primeiro sintoma disso, temos,

desde logo, o enfoque instrumental que hoje é

dado à linguagem. 

Perdendo o lastro do jogo ontológico que,

na expressão de Heidegger, faz da linguagem

a casa do ser que os homens habitam e que os

pensadores e poetas guardam, a linguagem é

pensada como tudo aquilo de que nos servi-

mos, isto é, como utensílio ou ferramenta de

comunicação e informação. Perde neste senti-

do o seu carácter instaurador, de dizer que

mostra e que corresponde.
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Por outro lado, a complexificação crescen-

te do mundo leva a que os ritmos humanos

andem cada vez mais a reboque da premência

da acção eficaz, a qual depende, por seu

turno, de meios de execução cada vez mais

opacos e impessoais.

A linguagem, progressivamente afastada do

seu fulgor auroral e despojada dos seus pode-

res instauradores, dá lugar a sistemas de ges-

tão comunicacional e informacional, tecidos de

encriptações e codificações destinadas a asse-

gurar uma aparência de facilidade funcional.

Suportada por um crescente engenho téc-

nico que não deixa de nos maravilhar, a cultu-

ra do funcional vai configurando o nosso pro-

cesso de aculturação como aquisição de com-

petências técnicas, tantas vezes emparedada

em ghetos de especialização, que quanto

mais sábios nos torna, mais nos condena ao

silêncio no que diz respeito a tudo o que sim-

plesmente evoca a nossa sensibilidade, a

nossa criatividade e a nossa espontaneidade.

E que, quanto mais nos parece fornecer meios

para tudo fazer, mais tolhe a nossa relação

táctil com o mundo, como que envolvendo em

envólucro de plástico uma natureza cuja força
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dos limites ousamos sempre e sempre mais

desafiar e alterar.

O nosso envolvimento nesta teia de com-

plexidade condiciona-nos, por incapacidade,

numa crescente infidelidade ao simples e

mesmo quando nos esforçamos por resistir e

persistir parece ser como se tudo já tivesse

sido dito, ou como se tudo o que se possa

dizer estivesse subtraído à possibilidade de

ser diverso. Como se o novo apenas valesse

pela mais-valia consumista da sua colocação

em mercado, como se o ouvido tivesse dei-

xado de escutar as palavras que brincam o

pensamento.

É a vitória da organização maquinal —

aquela sem a qual se diz já não podemos viver

—, da computação e do pensamento calcula-

dor que lhe está subjacente.

Voltemos à linguagem.

Haverá certamente na linguagem uma ver-

tente comunicacional. 

Mas o seu fulgor não reside na possibilida-

de de ela transmitir e poder fazer compreender.

Revela-se, antes, na irrupção do acto ima-

ginativo que na dissonância hermenêutica

arranca ao invisível novas visibilidades.
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«as Palavras (sempre Presentes) estavam

somente

adormecidas, piscavam os olhos

entre si

de cumplicidades; saltitavam em roda de

mãos dadas

cantavam brincadeiras de incensos e de

brumas e

chegavam, iam chegando

cada vez mais intensas e mais Palavras»

(A madre da casa da Avó, p. 36)

A linguagem é criadora. E gesta até no

espaçamento dos seus silêncios:

«é intensa esta palavra que não sai»

(Os nomes infinitos do ser, p. 11).

Na linguagem, em desafio permanente, se

sustenta a nossa relação, não com o que é,

mas com o que pode ser. 

E nesse despojamento, em que se aloja o

poder ser, abeiramos o mistério que nos assinala.

«sabemos que magoa — mas engrandece

sabemos que é cegueira — mas ilumina» 

(A madre da casa da Avó, p. 31)
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«hoje

recuei para um passado

nunca havido

me crio na brevidade do alcançar

me crias    fugaz. 

meu Destino» 

(Os nomes infinitos do ser, p. 50).

«nada e tudo poder.

nada ter:

O Perdurar» 

(Os nomes infinitos do ser, p. 65)

É assim que me chega Maria Toscano.

Com palavras que marcam e rasgam, que-

brando o que, da fluência, poderia ser óbvio.

Palavras que sugerem, por vezes em jogos

atómicos, outras em efeitos de ressonância,

leituras inauditas, caleidoscópicas, convocan-

do o engendramento de visibilidades. 

E que, na subtileza das associações, levam

ao indescritível o sinal da presença poética.





Pensar no limite
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"Nunca a pesquisa cessa e todavia

há um momento em que não cuidamos

como se nada antes houvesse sido

e é fim sem fim e princípio"

A. Ramos Rosa

A afinidade filosófica deste poema é dado

logo nas suas quatro primeiras palavras. Nunca

a pesquisa cessa. Quer dizer, há sempre a pos-

sibilidade de novas questões, de outras ques-

tões, de sempre perguntar. A investigação filo-

sófica repousa, antes de mais, na perguntabili-

dade; toda a investigação filosófica pressupõe

a experiência da perguntabilidade enquanto

possibilidade incontornável de colocar ques-

tões. É por isso que esta experiência é uma

experiência que se faz mesmo sem saber

aonde ela nos conduz ou mesmo se nos con-

duz a algum lado. E contudo, dirão, o filósofo

não é o eterno perguntador e para além de

perguntar ele procura também responder. A

observação é justa. A questão torna-se então

na seguinte: como é possivel a afirmação?

Como contorna o filósofo a vertigem regressi-

va do questionamento e opera a passagem da

atitude interrogativa para a atitude afirmativa?
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Outra questão: Não é esta passagem algo que

enferma de contradição? Ou será que, mais do

que enfermar de contradição, esta passagem

se opera sobre uma insuspeitada cumplicidade

entre perguntar e afirmar?

Se de facto, como diz o poema, a pesquisa

é incessante, é preciso ter em atenção que há

um momento em que a incessantibilidade, a

possibilidade permanente de questionar, é de

algum modo descuidada. E é porque não cuida-

mos, porque deixámos de prestar atenção à

possibilidade da perguntabilidade, porque dela

abstraímos porque a esquecemos ou momenta-

neamente a ignoramos, que acedemos a uma

origem, a um ponto de partida, a um princípio.

Uma das grandes preocupações filosóficas

foi sempre a de saber como começar e por

onde começar. Uma das grandes opções filo-

sóficas foi a de querer começar pelo princípio,

a de encontrar a origem. Mas, para quem

assim pensou, esta opção não foi de facto

opção. Foi imperativo. E assim se assumiu a

investigação filosófica um estilo de odisseia.

Tal como Ulisses, também em filosofia a tarefa

do retorno, o voltar às origens. Sonhou-se

mesmo a filosofia como ciência das origens,
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mau grado o sonhador cedo se ter confrontado

com o fantasma de Sísifo. Como se afinal

incessante fosse o (re)começo.

…e todavia há um momento… Viverá

deles toda a filosofia que se quer como saber?

De qualquer forma, é a partir deste descui-

do que se pensa: esquecendo, seja de que

modo for, a pergunta que se poderia colocar,

neutralizando – bastará por um momento – a

perguntabilidade. Teremos, então, o príncipio e

da afirmação principal outras se sucederão. E

poderemos até voltar a perguntar. Até mesmo,

agora, com uma certa serenidade. Como se o

princípio antecipasse todas as respostas, como

se a ignorância se tornasse menos incomodati-

va e sobre a esperança do saber se reduzisse a

uma questão de tempo e de trabalho.

Mas o poeta diz também: como se.

Com efeito, se o pensamento para se exer-

cer afirmativamente tem que encontrar um

começo, tem que encontrar um ponto de parti-

da, um princípio tomado preferencialmente

como origem, não é menos verdade que o

encontro deste princípio ou desta origem se

faz sob o modo do "como se". Para poder pen-

sar o pensamento tem que pressupor, quer
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dizer, esquecer a interrogação sobre aquilo

que supõe, pensar "como se". Pensa-se sem-

pre a partir de, a partir de algo que se está sob

a forma do "como se". (Mas a relutância do filó-

sofo ao "como se" leva-o à dádiva. O pôr assu-

me então a dimensão de um dom. E assim se

transita da palavra para o sentido que é dito

num dizer silencioso que dá).

Mas, isto quer dizer que há uma estreita

solidariedade entre o pensamento e o impen-

sado, que todo o pensamento é atravessado

de não pensamento e que essa é uma condi-

ção do pensar que afirma mesmo sob a forma

de uma pergunta.

Qual a origem de todas as coisas? Esta

pergunta dá-nos que pensar e incita-nos à pes-

quisa. Mas, a resposta que lhe dermos só é

possível se aceitarmos na questão algo que

não é ele próprio posto em questão, a saber a

afirmação de que há uma origem para as coi-

sas. Responder é sempre iludir a perguntabili-

dade daquilo a partir do qual se pergunta. E

porque esta ilusão, então o saber. E toda a

desilusão será ainda saber se – qual lei de

recuperação da ignorância que por acto de

consciência a converte em saber – animada
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pela convicção iluminista de que um dia sere-

mos crescidos, e que, neste trânsito para a

maioridade, deixaremos de ser ingénuos ou

dogmáticos.

Descobrimos o impensado como condição

de possibilidade do exercício de um pensa-

mento que sabe ou crê saber. Mas nomeámo-

-lo como reserva ou como excesso e desta

forma re-integrámo-lo, quer dizer, fizemos a

sua economia a partir do nosso narcisismo. A

figura do impensado tornou-nos afinal dupla-

mente sabedores; duplicidade dialéctica pois

diz a economia de narciso que experiência é

reconhecimento e que, como tal, os limites da

experiência são sempre apropriáveis/superá-

veis por um gesto de novo (melhor) reconheci-

mento. O ter consciência de, reflectivamente

accionado, é afinal a alavanca que da distância

constitutiva nos daria a sonhada proximidade.

O ter consciência seria então constituinte da

nossa plenitude.

Descobrimos o impensado. Mas, porque

lhe insistimos em dar o nome de saber ou

de não-saber? E se a descoberta não for

reconhecimento, isto é, tematização de uma

verdade antecipadamente exigida mas ainda
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menos a ver com a realização teleológica da

vocação sapiental do homem do que com uma

condição que subjaz a todas as vocações? E

se descobrir não for reconhecer mas criar?

No limite, o pensamento como criação é

passagem de uma atenção autista, controlado-

ra e controlada, fechada sobre si, às possibili-

dades múltiplas e insuspeitas da afirmação

inconsequente e relativamente à qual, poste-

riormente e como que por capricho do espanto

ou como que por necessidade da acção, aca-

bamos por nos obstinar, procurando codificá-la

e, dessa forma, torná-la consequente.

Pensar é inventar códigos na expectativa

de fazer sentido.

Mas, para o pensamento criativo, não há

códigos puros, nem transmissão do sentido,

nem envios, nem captações. É táctil a expec-

tativa do pensamento criativo.

Não é correspondência a nenhuma doação

mas fascínio de permanência activa no feixe

incontrolável das possibilidades.
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