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Texto1: 
     "Segundo um filósofo grego que viveu há mais de dois mil anos, a filosofia surgiu da 
capacidade que os homens têm de se surpreender. O homem acha tão estranho viver, que 
as perguntas filosóficas surgem por si mesmas.(...) 
     A capacidade de nos surpreendermos é a única coisa de que precisamos para nos 
tornarmos bons filósofos. 
     Todas as crianças possuem essa capacidade, isso é óbvio. Com poucos meses de vida, 
começam a aperceber-se de uma realidade completamente nova. Mas quando crescem, esta 
capacidade parece diminuir.(...)Muito antes que a criança aprenda a falar correctamente(...)o 
mundo tornou-se para ela algo habitual. 
     É pena. 
     (...)Perdemos durante a nossa infância a capacidade de nos surpreendermos com o 
mundo. Mas com isso, perdemos algo essencial - algo que os filósofos querem reavivar. 
Porque em nós algo nos diz que a vida é um grande mistério. Já tivemos essa sensação 
muito antes de termos aprendido a pensar nisso. 
     (...)Apesar de todas as questões filosóficas dizerem respeito a todos os homens, nem 
todos os homens se tornam filósofos. Por diversos motivos, a maior parte está presa de tal 
forma ao quotidiano que o espanto perante a vida é muito escasso.(...) 
     Para as crianças, o mundo - e tudo o que existe nele - é uma coisa nova, uma coisa que 
provoca estupefacção. Os adultos não o vêem assim.A maior parte dos adultos vê o mundo 
como qualquer coisa completamente normal. 
     Os filósofos constituem uma excepção notável. Um filósofo nunca se conseguiu habituar 
completamente ao mundo. Para um filósofo ou para uma filósofa o mundo é ainda 
incompreensível, inclusivamente enigmático e misterioso. Os filósofos e as crianças 
pequenas possuem uma importante qualidade em comum. Podes dizer que um filósofo 
permanece durante toda a sua vida tão capaz de se surpreender como uma criança 
pequena." 

Jostein Gaarder, O Mundo de Sofia 
 
 

Texto 2: 
     " A Filosofia não tem o seu início no contacto com os livros; ela tem o seu início no sentido 
do enigma que é o homem para si mesmo." 

José Marinho, O Pensamento Filosófico de Leonardo Coimbra 
 

Texto 3: 
     "Dado que a filosofia é imprescindível ao homem, está sempre presente e manifesta: nos 
provérbios tradicionais, em máximas filosóficas correntes, em convicções dominantes como 
sejam, por exemplo, a linguagem e as crenças políticas.(...) 
     Não se pode fugir à filosofia. Pode perguntar-se apenas se é consciente ou inconsciente, 
boa ou má, confusa ou clara. Quem recusar a filosofia está a realizar um acto filosófico de 
que não tem consciência." 

Karl Jaspers, Iniciação Filosófica 
 
 
 
 
 

 
 



 
Texto 4: 
     "A filosofia não é criadora; ela é reflexão sobre a totalidade da experiência vivida.(...) 
     Façam os homens o que fizerem, eles pensam para agir e enquanto agem. O filósofo é 
um homem como os outros que pensa primeiro participando nos trabalhos e na dor dos 
homens. E filosofar será voltar seguidamente sobre este pensamento imediato e espontâneo, 
reflectir sobre ele para lhe dar um sentido. A filosofia é transformação pelo espírito do 
acontecimento em experiência, entendendo por acontecimento o dado bruto, a sensação, a 
situação histórica, o esforço para viver e pensar, tudo o que nos acontece no interior e 
exteriormente, e por experiência a mesma coisa, mas reflectida pelo espírito que por essa 
operação se torna conteúdo significante. A verdade filosófica tem este duplo carácter de ser 
pessoal e universal, de elevar a personalidade à universalidade concreta." 

Jean Lacroix, «Interview» in La Nouvelle Critique 
 

 
Texto 5: 
     "«O que é o homem» - a questão da Esfinge é eterna porque é o homem que dá a si 
próprio as razões para continuar a interrogar-se não apenas sobre si, mas também sobre o 
mundo e sobre as relações entre ambos. Filosofar é procurar respostas para todas as 
interrogações e ficar, apesar delas, insatisfeito. A busca torna-se permanente porque «em 
nenhuma época da história o homem foi tanto um problema para si mesmo como hoje»." 

Max Scheler, La Situation de l Homme dans le Monde 
 
 

Texto 6: 
     "- Infinita curiosidade; 
       - Imenso maravilhar-se com tudo o que existe; 
       - Louco espanto de estar vivo, pensar, saber e mais querer saber; 
       - Infindável gosto de ler, investigar, procurar, ir ao fundo dos olhos das coisas."  

M.Reale, A Filosofia Explicada Às Meninas e Aos Meninos 
 
 

Texto 7: 
     "E que significa reflexão? A palavra vem do verbo latino reflectere, que significa «voltar 
atrás».É pois, um repensar, ou seja, um pensamento em segundo grau. Poderiamos, pois, 
dizer: se toda a reflexão é pensamento, nem todo o pensamento é reflexão. Esta é um 
pensamento consciente de si mesmo, capaz de se avaliar, de verificar o grau de adequação 
que mantém com os dados objectivos, de medir-se com o real. Pode aplicar-se às 
impressões e opiniões, aos conhecimentos científicos e técnicos, interrogando-se sobre o 
seu significado. Reflectir é o acto de retomar, reconsiderar os dados disponíveis, rever, 
vasculhar numa busca constante de significado. É examinar detidamente, prestar atenção, 
analisar com cuidado. E é isto o filosofar. 
     Até aqui a atitude filosófica parece bastante simples, pois, uma vez que ela é uma reflexão 
sobre os problemas e uma vez que todos e cada homem têm problemas inevitavelmente, 
segue-se que cada homem é naturalmente levado a reflectir, portanto, a filosofar.(...) 
     Com efeito, se a filosofia é realmente reflexão sobre os problemas que a realidade 
apresenta, entretanto, ela não é qualquer tipo de reflexão. Para que uma reflexão possa ser 
adjectivada de filosófica, é preciso que satisfaça uma série de exigências que vou reunir em 
apenas três requesitos: a radicalidade, o rigor e a globalidade. Quero dizer, em suma, que a 
reflexão filosófica, para ser tal, deve ser radical, rigorosa e de conjunto." 

D.Saviani, Do Senso Comum À Consciência Filosófica 
 

Texto 8: 
     "O valor da filosofia, em grande parte, deve ser buscado na sua mesma incerteza. Quem 
não tem umas tintas de filosofia é homem que caminha pela vida fora sempre agrilhoado a 
preconceitos que se derivaram do senso comum, das crenças habituais do seu tempo e do 
seu país, das convicções que cresceram no seu espírito sem a cooperação ou o 
consentimento de uma razão deliberada. O mundo tende, para tal homem, a tornar-se finito, 
definido, óbvio; para ele, os objectos habituais não erguem problemas.(...)Quando 
começamos a filosofar, pelo contrário, imediatamente caímos na conta de que até os 



objectos mais ordinários conduzem o espírito a certas perguntas a que incompletissimamente 
se dá resposta. A filosofia, se bem que incapaz de nos dizer ao certo qual venha a ser a 
verdadeira resposta às variadas dúvidas que ela própria evoca, sugere numerosas 
possibilidades que nos conferem amplidão aos pensamentos, desactivando-nos da tirania do 
hábito. Embora diminua, por consequência, o nosso sentimento de certeza no que diz 
respeito ao que as coisas são, aumenta em muitissimo o conhecimento a respeito do que as 
coisas podem ser; varre o dogmatismo, um tudo-nada arrogante, dos que nunca chegaram a 
empreender viagens nas regiões da dúvida libertadora; e vivifica o sentimento de admiração, 
porque mostra as coisas que nos são costumadas num determinado aspecto que o não é. 
Além desse dom de nos abrir perspectivas de insuspeitadas possibilidades, tem a filosofia 
ademais o mérito - que é talvez o seu maior mérito - da grandeza dos objectos a que se 
consagra e da libertação do nosso espírito em relação aos escopos individuais e estreitos, 
que resulta da contemplação de tais objectos." 

Bertrand Russell, Os Problemas da Filosofia 
 
 
 

Texto 9: 
     "Os Filósofos são tão livres como quaisquer outras pessoas para empregar qualquer 
método na busca da verdade. Não há método peculiar em Filosofia.(...)Contudo estou 
disposto a admitir que existe um método ao qual se poderá chamar «método da 
Filosofia».Mas ele não é característico unicamente da Filosofia. É antes o método de toda a 
discussão racional e, portanto, tanto das Ciências Naturais como da Filosofia. 
     O método a que me refiro consiste em enunciar os problemas com clareza e examinar 
com espírito crítico as diversas soluções propostas." 

Karl Popper, La Logique de la Decouverte Scientifique 
 
 

Texto 10: 
     "Tudo parece indicar que a filosofia não pode ser identificada com as ciências particulares 
nem ser restrita a um campo ou objecto único. Ela é, num certo sentido, uma ciência 
universal; o seu campo de pesquisa não é, como nas outras ciências, restrito a alguma coisa 
limitada e determinada. 
     Se assim é, pode acontecer, e de facto acontece, que a filosofia se ocupe dos mesmos 
objectos que as outras ciências. Em que, então, a filosofia se distingue da ciência de cujo 
objecto se ocupa? A resposta é que ela se distingue tanto pelo método de investigação como 
pelo ponto de vista em que se coloca. Pelo método - porque o filósofo não está obrigado a 
restringir-se a qualquer dos métodos do conhecimento, que são muitos.(...) 
     Além disto, a filosofia distingue-se das outras ciências pelo ponto de vista em que se 
coloca. Quando considera um objecto, ela encara-o, por assim dizer, sob o prisma dos 
limites, dos aspectos fundamentais. Nesse sentido a filosofia é a ciência dos fundamentos da 
realidade. Lá onde as outras ciências param, onde, sem mais indagar, aceitam os 
pressupostos, aí entra o filósofo e começa a investigar. As ciências conhecem - mas o 
filósofo pergunta o que é o conhecimento; as outras ciências estabelecem leis - ela põe a 
questão do que seja uma lei; o homem comum e o político falam do fim e da utilidade - o 
filósofo pergunta o que se deve entender por fim e utilidade. 
     Já se vê que a filosofia é uma ciência radical - no sentido em que ela vai às raízes das 
questões muito mais profundamente do que qualquer outra ciência; lá onde as outras se dão 
por satisfeitas,ela continua a indagar e a perscrutar." 

J.M.Bochensky, Directrizes do Pensamento Filosófico 
 
 

Texto 11: 
     "Platão disse que a origem da Filosofia era o espanto.(...)Aristóteles, por seu lado, afirmou 
«Foi a admiração que incitou os homens a filosofar.(...) 
     O espanto impele ao conhecimento. Pelo espanto me torno consciente da minha 
ignorância. Procuro conhecer por amor ao próprio conhecimento e não para satisfazer 
qualquer necessidade trivial. 

Karl Jaspers, Iniciação Filosófica 
Texto 12: 



     "A filosofia é isto mesmo. Esta procura incessante de inteligibilidade, de compreensão, 
para aquilo que, no fundo, são os problemas variados do nosso viver concreto. Não apenas 
pela curiosidade de investigar, não apenas pela vaidade ou satisfação de saber, pela 
necessidade estrutural de agir e de transformar.(...) 
     Trata-se, sem dúvida, de um caminho árduo, este o da filosofia. Porém, bem vistas as 
coisas, não é mais árduo do que a tarefa de viver que diante de cada um de nós se abre 
quotidianamente exigindo resposta e responsabilidade." 

José Barata Moura, Totalidade e Contradição 
 
 

Texto 13: 
     "A filosofia poderá ser perspectivada como uma reflexão radical sobre a realidade, sobre o 
homem e sobre o mundo. 
     Como reflexão radical a filosofia situa-se no plano de uma racionalidade interpretativa e 
explicativa. Esta racionalidade interpretativa e explicativa implica que as posições assumidas 
não se alicercem em crenças ou meras opiniões, mas se enraízem numa fundamentação que 
minimamente lhes confira uma justificação consistente. 
     Por consequência, no âmbito da filosofia não terão sentido atitudes dogmáticas, visto que 
a dogmatização, mesmo terminal, envolverá necessariamente a ausência de uma 
fundamentação racional aberta." 

M.C.Homem de Sousa, As Ilusões da Razão 
Texto 14: 
     "Pensar é dizer não. Notai que o sinal do sim é próprio do homem que se deixa 
adormecer; ao contrário, o homem que desperta agita a cabeça e diz não. Não a quê? Ao 
mundo? Ao tirano? Ao pregador? Só aparentemente. Em todo o caso, é a si próprio que o 
pensamento diz não. Ele quebra a concordância repousante. Separa-se de si mesmo. 
Combate contra si mesmo.(...)É por eu consentir, por não procurar outra coisa, que o mundo 
me engana com as suas perspectivas, o seu nevoeiro, a sua confusão. E o que faz com que 
o tirano seja meu mestre é o facto de eu o respeitar em vez de o examinar. Mesmo uma 
doutrina verdadeira se torna falsa com esta sonolência. É por acreditarem que os homens 
são escravos. Reflectir é negar o que se crê. 
     Quem acredita nem sequer sabe aquilo em que crê. Quem se satisfaz com o seu 
pensamento não pensa em mais nada.(...)Que é que eu vejo quando abro os olhos? Que é 
que eu veria se acreditasse em tudo? Uma confusão ,um painel incompreensível. É ao 
interrogar as coisas que eu as vejo.(...) 
     Toda a religião é verdadeira, tal como a primeira visão do mundo. Não é assim que eu 
avanço, mas antes, a dizer não aos sinais. Não há outra forma de compreender. Ora, 
esfregar os olhos e perscrutar sinais é vigiar, é pensar. Tudo o mais é dormir. Há que 
ultrapassar as aparências.(...)Há que compreender o que é sempre dizer não. Não, tu não és 
aquilo que pareces. É assim que o astrónomo se dirige ao Sol, tal como os homens às 
imagens reflectidas na água." 

Alain, Libres Propos 
 
 

Texto 15: 
     "Filosofia é filosofar e filosofar,prescindindo de outros factores definidores, é em todo o 
caso pensar. Sendo mais preciso: produz-se filosofia onde um homem pensa por si mesmo, 
a partir da sua própria faculdade, a partir da sua própria força intelectual, a partir da sua 
origem. Filosofar é uma forma eminente de desenvolver o pensamento humano originário. 
     O que filosofa, frente a todas as opiniões e teses que se lhe proponham de fora, dirá: 
deixem-me ver por mim mesmo, deixem-me pensar o que há em tais teses.(...)Portanto no 
filosofar o homem liberta-se de teses e opiniões meramente externas, através do próprio 
pensar. O pensamento filosófico é uma forma singular da liberdade humana." 

Bernhard Welte, Filosofia de la Religion 
 
 
 
 
 
 



 
Texto 16: 
     "A filosofia surgiu no desenvolvimento da cultura como uma consciência da consciência 
humana. O homem que reflecte liberta-se da situação global em que se encontra; tente pôr 
ordem no futuro impondo ao conjunto confuso dos acontecimentos alguns princípios 
inteligíveis. A filosofia nasce com o sentido do espanto e com a necessidade de explicação." 

Georges Gusdorf, Da História das Ciências à História do Pensamento 
 
 

Texto 17: 
     "A filosofia é esta reflexão crítica e interrogativa que permite a um homem e a uma 
civilização ascender à consciência de si, distinguir entre os verdadeiros e os falsos valores, 
pôr-se em questão para se renovar e ultrapassar. Um tempo como o nosso, caracterizado 
pela expansão e a crise dos saberes e dos poderes e onde os problemas se vão 
radicalizando, tem uma premente necessidade para se compreender a si própria, dum 
pensamento filosófico livre, vivo diferenciado. Que a filosofia se apague, que a voz dos 
filósofos se extinga e o espírito tornar-se-á cada vez mais vulnerável às manipulações dos 
mercadores de ídolos e dos fabricantes de opinião." 

                   Pró-Filosofia, Manifesto dos intelectuais franceses em defesa do ensino da 
filosofia (Julho de 1975) 

                                              
      


