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[UNIDADE DE SOLUÇÃO]
A sucessão repetida ao longo da história do pen-
samento de certas correntes filosóficas é mui-
tas vezes motivo de desorientação para quem, 
supondo a filosofia como uma alta atividade 
reflexiva, procura uma resposta definitiva a pro-
blemas de ordem teórica ou uma solução para as 

contradições da própria experiência. Quase sem-
pre, mesmo a direção para a filosofia pressupõe 
a ideia de uma possível solução definitiva firme 
e clara, não encontrada nos outros domínios do 
saber; mas o primeiro contacto com ela denun-
cia-o como ilusão que afasta por vezes para sem-
pre mais do que prende.
Mas se a filosofia ainda não encontrou uma 
solução, é também muitas vezes, para outros, 
motivo para se lançarem ou para permanecerem 
na pesquisa do que ainda não foi encontrado. 
E assim, no melhor dos casos, – (ou no pior) – 
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teremos sempre mais um ponto de vista, mais 
uma solução, mais uma teoria que se julga su-
perior a todas as outras e que é quase sempre 
do mesmo valor de todas as outras. Há também 
uma outra atitude que de tempos a tempos 
igualmente se repete: todo o dinamismo contra-
ditório da especulação filosófica patente na sua 
história revela-nos, por excesso, que a filosofia 
pretende atingir um objeto que está fora das 
suas próprias possibilidades e, em virtude dis-
to, ou se afirma um ceticismo radical acerca da 
sua fecundidade útil ou se transfere para outras 
espécies de saber, já melhor comprovadas na sua 
fecundidade, o objeto que até aí a filosofia to-
mava para si.

[FUNDAMENTO DO SABER]
Independentemente de discutirmos agora se 
qualquer juízo de valor acerca da filosofia, ou 
se a distribuição do seu objeto por uma ou 
mais ciências, não é ainda, ou não é já, filoso-
fia, interessa-nos notar que o encontro vitorioso 
de mais uma solução, seja ela qual for, é sempre 
mais um argumento a contar contra uma ativi-
dade que, durante séculos, lutou consigo mesma 
para encontrar razões da sua insubsistência. Por-
que enfim é este o destino da filosofia: buscar 
novos e rigorosos fundamentos a todo o saber 
do homem, ao mesmo tempo que os seus pró-
prios fundamentos vão caindo inválidos junto 
daqueles que ela mesmo invalidou. Houve já 
quem dissesse que a filosofia é o saber sem fun-
damento e isto, bem interpretado, significará 
que, mais do que a admissão crítica ou acrítica 
de certos axiomas de que tudo dedutivamente 
se poderá derivar, interessa à filosofia o contacto 
direto com o real que, evidentemente, se encon-
tra despido de qualquer conformação própria a 
suportar a visão axiomática. Mas não ficam aqui 
as exigências difíceis da filosofia: à tomada de 
contacto com a realidade sucede-lhe sempre a 
tomada de contacto consigo mesma – é na fi-
losofia que o saber se reflete para si mesmo – 
para de novo e sempre fazer a crítica dos seus 
fundamentos ou pelo menos dos caminhos que 
seguiu antes e depois de tomar posse do seu 
objeto. E é por isso mesmo que, ao contrário do 
que sucede nas ciências, que descuram a crítica 

dos seus fundamentos uma vez admitidos, pelo 
menos até que estes se declarem impotentes para 
suportar todo o trabalho construtivo posterior, 
na filosofia não é hoje admitido o que ontem 
foi considerado como a última verdade, embo-
ra amanhã possa voltar a sê-lo como a história 
no-lo mostra. Parece faltar-lhe a consciência do 
seu próprio progresso que, por seu lado, é uma 
constante característica de todas as outras for-
mas do conhecimento.

[OBJETO DA FILOSOFIA]
Assim, as atitudes repetidas ao longo da his-
tória voltam hoje a aparecer; o passado insere-
-se no presente com o significado de futuro e 
tudo parece indicar, como sempre, que será 
para sempre. Materialismo, vitalismo, psicolo-
gismo, idealismo e espiritualismo são atitudes 
que sempre renascem depois da morte, por 
muitos afirmada eterna. E, se abandonamos o 
critério metafísico da classificação para afirmar-
mos o metodológico, teremos sucessiva ou al-
ternadamente o fisicalismo, o evolucionismo, o 
intuicionismo, o racionalismo e o misticismo. 
E se o quisermos ainda substituir pelo critério 
fenomenológico, encontraremos facilmente na 
mesma sucessão o naturalismo, o antropologis-
mo, o universalismo e todas as outras atitudes 
provenientes da fragmentação do objeto e da 
especialização do método. O ponto de partida, 
porém, é quase sempre mais ou menos arbitrário 
e sempre mais ou menos limitado a um pon-
to de vista sobre o todo – metodologicamente 
exclusivo de todos os outros pontos de vista. A 
razão disto está na dificuldade de determinar o 
objeto da filosofia, atitude primeira sempre exi-
gida em qualquer outra espécie de saber. Toda-
via a expressão determinar o objeto de é já uma 
expressão denunciadora de caminho errado no 
sentido da filosofia. Tudo quanto se deixa deter-
minar objetivamente, em função de um método 
pressuposto, é um produto de redução num do-
mínio que, independentemente, não pode inte-
ressar à filosofia, é objeto da ciência. Os limites 
de determinação objetiva da física, pelo menos 
da física chamada clássica, são mais ou menos 
precisos e a sua precisão foi-lhe garantida pela 
prévia escolha de um método que tem já em si, 

potencialmente, os limites da sua possível e pró-
pria extensão. Tudo quanto não estiver dentro 
desta, tudo quanto não puder ser agarrado pelo 
método, não é físico; deve ser químico, ou bio-
lógico, ou psicológico, ou metafísico, etc.

[OBJETO E MÉTODO DA FILOSOFIA]
Se agora quisermos fazer o mesmo para a filoso-
fia encontraremos uma primeira, se não única, 
dificuldade: qualquer determinação possível do 
objeto da filosofia determina reciprocamente o 
respetivo método a ele adequado, como a de-
terminação de um método condiciona univoca-
mente um objeto que lhe é respetivo. Estamos 
em frente, pois, de uma dupla dificuldade. Será 
mais fácil determinar qual deva ser o método da 
filosofia do que o seu objeto? Isto seria apenas 
ilusão motivada pela consideração unilateral do 
problema. Como sair desta dificuldade tantas 
vezes experimentada? Diremos que o objeto da 
filosofia é tudo? Com isto admitiremos também 
que a ela pertencem todos os métodos orienta-
dos para cada uma das partes que pertencem a 
este tudo, quase sempre entendido como todo, 
porém o tudo é a visão atomista, acósmica ou 
caótica do todo; ambos requerem neste sentido 
uma consideração especial, embora muitas ve-
zes apareçam confundidos e muito mais vezes 
o todo com o tudo do que o tudo com o todo. 
Daqui uma possível transposição fácil entre o 
orgânico e o mecânico e seus consequentes de-
rivados em todos os domínios particulares da 
cultura. Se identificássemos o objeto da filosofia 
com o tudo ela seria enciclopedismo, como já 
quis ser, isto é, o repositório de todos os conhe-
cimentos, tivessem eles a origem que tivessem. 
Diremos que a filosofia não tem objeto? Talvez 
fosse a melhor resposta, se com ela quiséssemos 
apenas indicar que a filosofia não é uma ativida-
de predeterminada por qualquer visão unilateral 
de um objeto, que não tem um caminho rigo-
roso a seguir e que não sabe, portanto, o que 
encontra. Mas esta resposta teria dificuldades. 
A filosofia não é uma atividade descuidada que 
caminha, amando a vida, sem saber para onde 
vai. A filosofia não é apenas amiga do saber, 
ela é igualmente saber e o grau de profundida-
de deste saber pretende ser maior do que o de 

outras formas de conhecimento. E não há sa-
ber senão de alguma coisa que pode ser imanen-
te ou transcendente àquele que sabe, mas que 
sempre é relação com o que não é ele ou que 
ele tornou transcendente. Este alguma coisa tão 
difícil de exprimir é o seu objeto. Este objeto 
não é identificável certamente com os objetos 
respetivos às outras formas de conhecimento e o 
método para a sua aquisição nada deve ter de se-
melhante com os métodos que lhes pertencem. 
Platão sentiu profundamente esta dificuldade e 
encontrou para ela a mais bela das respostas: a 
filosofia deveria ser o saber do não saber. Porém 
o não-saber é já um saber, como o procurar é 
já um ter encontrado, no sentido de Pascal1. 
Este não-saber é o não saber de alguma coisa e 
aqui, por via negativa, como diriam os teólogos 
medievais, atingimos a dificuldade já conhecida 
por via positiva.

[FILOSOFIA E EPISTEMOLOGIA]
Se não quisermos discutir este problema em 
função de soluções ou de respostas que a histó-
ria fixou e se quisermos buscar um ponto básico 
que nos possa servir de suporte, pelo menos pro-
visoriamente, teremos de procurar uma resposta 
que nos oriente sobre o que seja a filosofia e tal-
vez por um outro caminho e diretamente sobre 
o que ela seja essencialmente. O que a filosofia 
é, o que a filosofia deve ser e o que a filosofia 
tem sido aparece entre os temas de investigação 
de cada filósofo, embora estas questões assim 
postas lhes não interessem nada. Husserl nos 
últimos tempos pretendeu dar à filosofia o cará-
ter de ciência exata e orientou um dos seus tra-
balhos para a resposta direta a esta questão. Ele 
mesmo se encarregou de realizar a maior parte 
do seu programa e a sua influência continua viva 
e fecunda. Ciência exata, porém, não quer dizer 
aqui que o filósofo deva imitar os métodos de 
pensamento do matemático. Possuir a ciência 
exata de qualquer ramo do saber não significa, 
como vulgarmente se supõe, a sua tradução, 
pelos métodos da matemática, num sistema de 
relações quantitativas. Exatidão é uma qualidade 

1 «Console-toi. Tu ne me chercherais pas si tu ne m’avais trouvé», 
Fragment hors Copies, n° 8H-19T.
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independente do cálculo. Mas os filósofos nem 
sempre têm sabido conservar a sua independên-
cia e, porque certos métodos científicos têm 
dado bons resultados, são tentados a usá-los e 
a pensar à imagem e semelhança desses tipos de 
conhecimento; outras vezes, depois da imitação 
infrutífera dos rigorosos métodos de pensamen-
to que nos oferecem a geometria, o cálculo ou a 
física, encontramos a filosofia considerada não 
como ciência, mas como arte. É então tema in-
trodutório de cada livro de filosofia a compara-
ção do pensamento filosófico com o dinamismo, 
a liberdade, o génio criador que sempre anima o 
artista na realização da sua obra, etc.

[FILOSOFIA E EXPERIÊNCIA]
Com esta maneira de pensar só se avolumam as 
dificuldades. Se a filosofia deve ser ciência, tere-
mos então de saber o que, por sua vez, deve ser 
a ciência; e se ela é uma arte, precisaremos de 
saber em que se transformou a arte para dentro 
dela caber a filosofia. Muitas vezes estas compa-
rações pretendem significar que a filosofia deve 
usar métodos que pertencem à ciência ou que 
pertencem à arte sem, contudo, se identificar 
nem com a arte, nem com a ciência. A dificul-
dade não deixa de ser sempre a mesma, pois 
cada método, como vimos, pressupõe sempre 
uma plena adequação com a realidade a estudar 
e como tal não pode ser transferível para qual-
quer outra espécie de saber. O que a estas todas, 
ou só a algumas, pode ser comum não são os 
métodos, mas as atitudes gerais de atenção que 
erradamente são considerados como métodos. A 
observação, por exemplo, nem é um método das 
ciências físicas nem um método da psicologia. É 
uma atitude que não existe apenas no homem, 
mas que neste é um preliminar de todo o conhe-
cimento, seja ele ou não científico. O mesmo 
poderíamos dizer da experimentação que costu-
ma ser considerada nos livros de ciência como 
método próprio do ramo de conhecimentos de 
que eles tratam. Mas a experimentação está lon-
ge de ser uma atitude especificamente humana 
e muito mais longe ainda de ser um método 
privativo da ciência. O que aqui passa por ser a 
experiência é simplesmente um modo especial 
do registo da experiência.

O que pode ser considerado como pertencente 
a determinada ciência, aquilo que lhe é específi-
co e, portanto, deve ser intransferível, é sempre 
um modo de registo e confirmação dos factos. 
É isto que é o método científico; este aspeto res-
trito é uma qualidade que se pretende verificar 
e não só e simplesmente a limitação do campo 
vasto da experiência possível. Esta pode ser con-
sequência de um interesse especializado e sem 
nada de científico, ou mesmo de um interesse 
mórbido que conhece especializadamente com 
fim não científico.

[ESSENCIALIDADE DA FILOSOFIA]
Há só uma atitude possível ante este problema, 
quando não pretendemos expor qualquer solu-
ção definitiva e ela será, por isso mesmo, a ati-
tude mais difícil embora tenha o aspeto de ser a 
mais fácil. Admitamos que uma coisa, reduzida 
ao que essencialmente ela é, não pode ser senão 
ela mesma e concluamos heroicamente que a 
ciência é a ciência; que a arte é a arte e que a fi-
losofia deve ser a filosofia. Para chegarmos a esta 
séria conclusão não precisaríamos mesmo de 
invocar qualquer princípio lógico, bastava-nos 
a consideração histórica de que essas três mani-
festações do espírito objetivo existem realmente.
Se pretendêssemos identificar a filosofia ou com 
a ciência ou com a arte, não nos competiria nem 
explicar o que é a arte nem a ciência. O proble-
ma ficava resolvido porque o problema consistia 
nisso mesmo. Mas se dizemos que a filosofia é a 
filosofia, se damos a ela mesmo a garantia fun-
damental de si própria, temos então de procurar 
o que ela mesmo será. Assim, pondo de parte a 
questão de saber agora o que a filosofia deve ser 
(a filosofia deve ser a filosofia); pondo também 
de parte a questão de saber o que foi a filoso-
fia – (só se pode saber o que ela foi sabendo-
-se o que essencialmente ela é) – passamos ao 
problema central que aqui nos interessa e que 
pode ter como expressão mais simples a seguinte 
forma: o que é essencialmente a filosofia? É certo 
que o senso comum, e com ele o senso cienti-
fico, diriam talvez o contrário: só podemos sa-
ber o que é a filosofia sabendo primeiro o que 
ela foi. É isto, porém, a projeção ilegítima de 
uma maneira de pensar, talvez adequada a certos 

aspetos da realidade, mas não a todos. O que 
uma coisa essencialmente é nunca dependeu da-
quilo que ela foi, porque este ter sido diz apenas 
respeito a um modo de ser no tempo que nada 
interessa à essência. Aqui aparece-nos a distin-
ção necessária entre ser essencialmente e ser 
não-essencialmente, que não é, como podemos 
facilmente notar, um produto da subtileza tan-
tas vezes menosprezada de Aristóteles. Procurar 
a essência de uma coisa significa procurar saber 
o que essa coisa é, independentemente das de-
terminações contingentes a que ela está sujeita. 
É isto que a ciência faz quando delimita mais 
ou menos rigorosamente o seu objeto de estu-
do, libertando-o do acidentalismo impenetrante 
do seu universo particular. E assim, liberto do 
que acidentalmente foi e do que acidentalmente 
será, ele passará a ser como essencialmente foi e 
como essencialmente será, isto é: como, inde-
pendentemente do condicionalismo temporal, 
ele é essencialmente.
Mas este ser-essencialmente implica dificulda-
des. A primeira e a mais importante das quais 
consiste na admissão de um critério que per-
mita a redução do dado existencial no que é 
essencial, no esquema ôntico que deve ser o 
esqueleto das coisas. 

[CONHECIMENTO ESSENCIAL E EXISTEN-
CIAL]
Como esta linguagem o fará supor facilmente, 
esta busca do essencial não é a substituição do 
concreto pelo abstrato, da coisa pelo símbolo, 
nem do real pela ideia, nem do conteúdo pela 
forma, nem do particular pelo geral, nem de 
qualquer outra transposição que procurasse re-
presentantes. A redução à essência, como aqui se 
entende, tem como primeiro interesse conservá-
-la e não substituí-la pela ideia que ela suposta-
mente realiza. Reduzir não é substituir; reduzir 
é, na linguagem de Platão, procurar o mesmo no 
diverso sem o tornar outro. É este o problema 
central de todo o conhecimento, cujo enuncia-
do fácil não sugere nem a sua dificuldade nem a 
sua profundidade. Se a forma habitual de pen-
samento consiste em transpor em identidades o 
que é diverso, em dissolver o particular no geral 

considerado erradamente como universal, em 
descobrir no outro um mesmo, temos assim, com 
este enunciado simples, proposto um programa 
de trabalho em sentido contrário aos hábitos 
que nos dominam. Da sua dificuldade pode 
cada um convencer-se, se nela refletir.
Pode haver, porém, ao lado deste conhecimento 
do essencial, um outro conhecimento igual-
mente válido a que poderemos chamar exis-
tencial. Um e outro têm o mesmo valor, com 
a condição de sempre e em todos os casos se 
manterem distintos. Do conhecimento de tipo 
essencial algo se pode concluir para o conhe-
cimento de tipo existencial e o que é válido 
daquele para este, ou que para este pode servir 
como termo de limite, é demarcado por linhas 
que são as fronteiras do género.

[IDEIA E CONCEITO]
Procurar reduzir o existencial ao essencial tem 
sido sempre a finalidade da ciência e algumas 
vezes da filosofia, quando esta é animada pela 
busca de universais que logicamente devem 
ser apenas passos para o uni-versal. Mas este 
uni-versal é uma hipótese metafísica naquele 
sentido pejorativo usado pelos positivistas. Pelo 
contrário, do conhecimento de tipo existencial 
nada se pode concluir para o conhecimento de 
tipo essencial e é por isso que este último é con-
siderado como superior: – está livre da transpo-
sição a que o outro está constantemente sujeito. 
Mas um e outro valem o mesmo, respeitados os 
seus respetivos campos de aplicação. Uma es-
sência é aquilo que existe independentemente 
das condições de existência; um conhecimento 
existencial é aquele que pressupõe a integração 
de todas as condições que, com a sua existência, 
aparecem ao observador. Um triângulo é, neste 
sentido, uma essência; um homem, por exem-
plo, é uma realidade existencial dependente de 
um condicionalismo que o faz ser-assim. Quan-
do se procura a sua essência independentemen-
te do assim-ser que o condiciona, teremos uma 
realidade diferente da do triângulo, mas que nos 
pode servir, como nos serve a ideia de triângulo 
quando a pensamos. Dissemos realidade dife-
rente porque pretendemos acentuar que o que se 
obtém depois da redução não é de modo algum 
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uma ideia a comparar com a de triângulo ou 
com a de qualquer outra figura geométrica.

[TRANSPOSIÇÃO DO ESSENCIAL EM EXIS-
TENCIAL]
O que nós temos é ainda um homem e não uma 
ideia; o conhecimento que dele possamos ter é 
diferente do conhecimento do homem existen-
cial, mas num caso ou noutro trata-se sempre 
de duas espécies de conhecimento, dirigidas a 
dois objetos diferentes, que tem um nome co-
mum. Quando se passa do conhecimento do 
homem essencial para o do homem existencial 
supondo-o igualmente válido, origina-se as-
sim todo o formalismo na ciência, o estatismo 
no psicológico e o normativismo na ética, etc. 
Poderíamos dizer que num caso temos o ho-
mem morto, noutro caso o homem vivo; que 
o homem morto não passou a ideia por não ser 
um homem vivo, mas continua sendo alguma 
coisa que pertence à essência de homem, em-
bora também alguma coisa lhe falte. Do conhe-
cimento do homem morto alguma coisa pode 
servir para o conhecimento do homem vivo; 
o conhecimento do homem vivo, como vivo, 
nada interessa para o conhecimento do homem 
morto. As categorias que servem para o estudo 
do vivo não podem ser transpostas para o mor-
to porque a este falta-lhe o mais que naquele 
aparece; muitas vezes, porém, as categorias para 
o estudo do morto são transpostas para o vivo 
porque neste há ainda o que naquele também 
há. Mas isto tem um inconveniente perturbador 
de todo o conhecimento adequado: a redução 
do vivo ao morto, ou no caso de que tratamos, 
a redução ilegítima do existencial ao essencial. 
Grande número de questões relativas à metafí-
sica do conhecimento provém da oscilação en-
tre estes dois tipos de conhecimento, que não 
são apenas métodos ou processos de conhecer, 
mas sim a expressão de formas de pensamento 
tão justamente adequadas aos seus objetos umas 
com outras. O processo de pensamento do mís-
tico vale tanto como o processo de pensamento 
do matemático e basta, para nos convencermos 
do seu caráter específico, tratarmos o objeto do 
místico pelo método do matemático ou o objeto 

do matemático pelo método de conhecimento 
do místico. A redução das formas de pensamen-
to a uma só, implica a suposição de que o real 
é idêntico e que a diversidade é aparente. Mas 
a própria distinção entre real e aparente que a 
filosofia da identidade costuma admitir é já em 
si a afirmação de heterogeneidade. É certo que o 
aparente é só admitido com outro grau de reali-
dade; mas é na distinção dos graus de realidade 
que está a refutação da unidade ou da identidade.

[SER E SENDO]
Em resumo: o conhecimento essencial é o co-
nhecimento do ser das coisas; o conhecimento 
existencial, do sendo. A ideia de ser teve na An-
tiguidade e na Idade Média quer o sentido de 
essência, quer o sentido de sendo, como pode 
notar-se no Parménides. Em Heidegger aparece 
clara esta distinção, que aliás não é nova, mas 
esquecida. Se identificarmos o ser com o sendo, 
ficaremos presos a dificuldades que a história da 
filosofia bem conhece desde Heraclito e Zenão. 
As dificuldades dos eleatas, segundo a forma 
como nos foram transmitidas, são produto de 
duas categorias entretecidas de pensamento, a 
fusão insuspeita de dois tipos diferentes de pen-
samento e de duas regiões da realidade. Supo-
nhamo-las idênticas; o tipo que nos servir para 
base de identidade excluirá o outro. O programa 
do conhecimento consistirá então a procurar 
um dos tipos no outro, como no-lo mostra a 
crítica filosófica em todas as épocas da história. 
A crítica ao mecanismo, ao formalismo, ao es-
tatismo, ao substancialismo provém da região 
do sendo que não pode ser compreendida, es-
gotada, com as categorias próprias ao ser. Mas 
o mecanismo, o finalismo, etc., nada têm em si 
de criticáveis, se previamente soubermos distin-
guir e limitar a sua esfera de validez. A crítica 
ao mecanismo pressupõe quase sempre que não 
existe o mecânico e a crítica ao finalismo que a 
finalidade não existe; todavia o que é criticável 
é a extensão que pretende encontrar o mecâni-
co onde ele não existe ou a finalidade onde ela 
não está. A extensão do ser sobre o sendo ou do 
sendo sobre o ser é o critério explicativo de que 
inúmeras vezes tem usado a filosofia. Um e ou-
tro, porém, são modos específicos do real.

[INTERPENETRAÇÃO DAS DUAS ESFERAS]
Um exemplo da interpenetração e confusão 
das zonas de valor é para nós claro na crítica ao 
princípio da não-contradição. É este princípio 
válido ou não? Pode orientar os caminhos da 
experiência ou não? Todas estas questões e mui-
tas outras semelhantes com que se ocupam inu-
meráveis trabalhos de filosofia são provindas da 
ausência de critério na limitação dos diferentes 
plurais que constituem o real. Contudo, não 
temos nenhuma razão para gnosiologicamente 
adscrevermos à realidade quer a unidade, quer 
a identidade. O fenómeno do conhecimento é 
relação de diversos. A metafísica poderá procu-
rar a unidade ativa entre eles, mas a fenome-
nologia do conhecimento não a poderá nunca 
pressupor. Se a análise fenomenológica nos 
mostra a realidade como pluralidade de diver-
sos, não será justificável qualquer visão monís-
tica a priori. Os fenómenos valem mais do que 
as teorias e todo o valor destas provém de serem 
teorias dos fenómenos e não de qualquer aprio-
rismo. Com isto fica excluído o conhecimento 
como identidade ou como redução do diverso 
à unidade. As categorias do conhecimento vá-
lidas e adequadas para um destes diversos que 
nos revela a análise fenomenológica não são 
extensíveis a um outro destes diversos, porque 
os diversos no problema do conhecimento não 
podem ser idênticos, como é evidente. Assim, 
o princípio da contradição é rigorosamente vá-
lido dentro da região do ser e é absolutamente 
impróprio na região do sendo, como na região 
do ser-outro ou do devenir. A crítica à lógica 
formal de Aristóteles muito raramente a atinge. 
Ela é a lógica do ser e quase sempre é critica-
da porque não é a lógica do sendo. Mas Aris-
tóteles soube distinguir e as suas investigações 
lógicas dizem respeito aos princípios lógicos 
ou analíticos da região do ser ou mais correta-
mente à lógica da expressão do ser, para o que 
se apoiou como devia sobre as formas grama-
ticais. Se outros estenderam a lógica do ser à 
região do sendo e do devenir isso não foi culpa 
sua. A própria crítica a Aristóteles revela mais 
do que pretende: como se pode ser tão forte 
e paradoxalmente acusado simultaneamente 

de ontologista e de formalista? Esta acusação 
contraditória mostra quão longe está a crítica 
da compreensão sem pressuposições.

[ESSÊNCIA E ABSTRATO]
Com estes exemplos fica suficientemente claro 
que reduzir à essência não é tornar abstrato, 
como geralmente se supõe. A essência pode ser 
concreta e é-o sempre que provém da redução 
do existencial. Supõe-se por vezes que abstrato 
é tudo [o] que foi subtraído à realidade exis-
tencial, porém abstrato é um produto de aná-
lise lógica resultante da decomposição de um 
todo e independentização dos elementos que 
nesse todo são funcionalmente dependentes. 
Quando se usa o termo abstrato noutro senti-
do, incorre-se numa transposição nem sempre 
justificável e quase sempre conducente a con-
fusões. Certamente que encontramos aqui um 
ponto difícil para resolver: a escolha do critério 
de referência que nos sirva para a determinação 
daquilo que num todo é dependente e inde-
pendente. Só há dependência e independência 
relativamente a… Se o discutíssemos, talvez o 
único caminho a seguir fosse a determinação 
dos graus de dependência dos independentes 
entre si, mas isto nem seria solução nem nos 
poderia servir como solução. Husserl dedicou 
bom número de páginas das suas Investigações 
lógicas para pôr em evidência a complexidade e 
a dificuldade deste problema.

[ESPÍRITO E PROGRESSO]
Abandonemo-lo, pois, e vejamos se o caminho 
seguido até agora pode ser de interesse para a 
resposta à questão que nos pusemos. Poderá à 
filosofia, uma manifestação do espírito objetivo, 
isto é, uma manifestação da zona de compreen-
são que liga os homens e que está em oposição 
à zona da consciência que os separa, ser aplica-
da a distinção entre conhecimento essencial e 
conhecimento existencial? Não teremos assim, 
pela volta a uma terminologia vulgarmente 
chamada escolástica, também transposto os 
nossos problemas nos problemas formais da ló-
gica medieval? Em resposta pode dizer-se que 
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talvez a filosofia moderna tivesse demasiado ra-
pidamente abandonado tudo o que ela chamou 
escolástico e não nos deve, pois, causar surpresa 
que o retomar de certos problemas encontre al-
gumas posições medievais ou antigas. Nem tudo 
que é mais novo é mais verdadeiro, e nem tudo 
que pertence à Idade Média é por isso erróneo. 
O progresso não é o abandono de tudo para fi-
car em frente do nada. Aliás mesmo a ideia de 
progresso nada tem a fazer na consideração dos 
problemas do espírito. O progresso é uma rela-
ção que só pode ser afirmada entre dois estados 
que se comparam; nem sempre esses estados 
exprimem superioridade na relação anterior-
-posterior e mesmo que o afirmassem tanto um 
como outro seriam fundamentais para a cons-
ciência do progresso e não seriam exclusivos 
sob pena de, com a própria exclusão, se perder 
a consciência de progresso. O progresso é uma 
categoria da técnica e aqui sim, pode o passa-
do desaparecer porque com ele foi superado o 
anterior; mas é muito diferente a vida do espí-
rito nas suas relações com o antigo; por vezes 
mesmo é este que o faz atualizar-se e não aquilo 
que lhe está mais próximo e é mais moderno. 
Comparemos a história da técnica ou apenas de 
um seu ramo industrial com história do pensa-
mento ou apenas da evolução de um problema. 
Ali o caminho é retilíneo e tudo que fica para 
trás não volta mais, é objeto de museu e, quando 
em coleção, pode em cada um dos seus termos 
de paragem notar-se quase sempre a aproxima-
ção para o termo final da série; na história do 
pensamento, porém, encontramos o contínuo e 
o descontínuo, o novo que se apropria do anti-
go, a repetição em outro tom daquilo que já se 
ouviu e não há nisto nada de melódico nem de 
retilíneo; a imagem geométrica que disso temos 
é a de círculos dentro de círculos que se movem 
e cujos pontos com o mais arbitrário dos acasos 
se encontram e desencontram. Foram estes os 
esquemas encontrados entre as notas de Hegel 
e que explicam a sua imagem da evolução do 
pensamento como o círculo dos círculos2.

2 hegel 1817, HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich (1817) 
Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, 
Heidelberg: August Oßwald’s Universitätsbuchhandlung, Ein-
leitung, §15: «[...] ein Kreis von Kreisen [...]».

[SOLUCIONISMO E FILOSOFIA]
O conteúdo dos problemas é hoje o mesmo que 
no tempo de Platão; a sua forma pode talvez 
ser outra, como é outro o espírito objetivo em 
que eles apareceram e se desenvolveram; porém, 
como manifestações da contradição entre o es-
pírito e a natureza eles serão eternos. Se aban-
donamos a contemplação direta da contradição 
e nos referirmos às soluções apresentadas pela 
história, então terá sentido falar de progresso, 
mas este ainda é só possível em relação ao ponto 
de vista predeterminado, não é nunca um valor 
absoluto afirmado ao longo da história. Como 
se pode falar de um progresso da consciência 
que não seja o progresso de uma consciência 
em referência a si mesmo? E esta mesmo é mais 
progresso das soluções que tomou para si do 
que consciência absoluta de um momento em 
relação a outros momentos; é progresso da téc-
nica metódica com que sucessivamente voltou 
aos mesmos problemas. Uma solução em rela-
ção a outra pode manifestar progresso, se esta 
atingiu em relação àquela maior rigor lógico, 
por exemplo, ou maior penetração em profun-
didade; abandonados os critérios que permitem 
esta maior penetração ou este maior rigor, todo 
o progresso desaparecerá. Psicologicamente 
pode isto ser facilmente comprovado: quem 
pode afirmar o progresso da sua consciência se-
não em relação a atos exteriores ou a intenções 
relativas ao exterior? E muitas vezes a superio-
ridade destas está no inverso da sucessão tem-
poral. Na história das soluções dos problemas 
filosóficos com que muitas vezes se confunde a 
história da filosofia e a filosofia mesmo, é trans-
parente o que fica dito. A história da filosofia 
assim entendida é a melhor testemunha contra 
ela mesmo. Que tem a ver, na verdade, a filoso-
fia com as suas soluções? O que pode interessar 
a uma história da filosofia é a descoberta das 
causas de erro e a sua perseguição. As soluções 
são expressões do tempo, da capacidade e limi-
tação da compreensão humana, ou manifesta-
ções da grandeza e miséria da razão. E nada dis-
to diz respeito à contradição viva de que todo o 
autêntico problema é portador.

[MÉTODO CIENTÍFICO E FILOSÓFICO]
Aqui ainda foi a imitação de outro tipo de co-
nhecimento que desviou e afastou os filósofos 
da filosofia. Para nos convencermos disto basta 
observar como o solucionismo na filosofia qua-
se sempre nos aparece como transposição das 
soluções de outras regiões de saber: Descartes 
transpondo os métodos matemáticos na filoso-
fia, Kant delimitando a especulação filosófica ao 
esquematismo da física, Maine de Biran apli-
cando a terminologia acerca das decomposições 
e reações da química ao pensamento, Spencer 
transpondo tudo em termos de biologia, etc. Há 
na filosofia moderna, na filosofia desde a Renas-
cença, apenas uma exceção consciente: Hegel. 
Em Hegel afirma-se pela primeira vez, depois da 
Idade Média, o interesse de contacto direto com 
o pensamento sem a mediatação e consequente 
limitação do método de qualquer ciência, talvez 
útil e adequado a determinada região da reali-
dade, mas, por isso mesmo, radicalmente ina-
dequado para um conhecimento sem premissas, 
sem pressuposições como pretende ser a filo-
sofia. Por isto a reação contra Hegel foi a mais 
violenta que até hoje sentiu um pensador e a sua 
filosofia classificada de incompreensível porque 
o homem perdera a capacidade, ou pelo menos 
a desvalorizara, de pensar não-cientificamente, 
isto é, sem o apoio útil em todos os momentos 
de um método a que tudo se reconduz para se 
avaliar do grau de verdade. Mas esta verdade é 
apenas acordo com o anterior. Não precisamos 
aqui de mostrar quanto este critério de verdade 
é limitado e mesmo falso. Não poderá ser a ver-
dade desacordo com o anterior, desacordo com 
tudo mesmo? Aqui aparece-nos a identificação 
ilegítima entre verdade e coerência, mas coerên-
cia é mais sinal de falsidade do que de verdade.

[VALOR DO SOLUCIONISMO]
Tudo isto resulta ainda da identificação entre 
conhecer e solucionar ou explicar; mas nem 
explicação exprime conhecimento, porque se 
pode explicar aquilo que se não conhece e mui-
tas vezes melhor do que o que se conhece; nem 
o conhecimento é catálogo de soluções, pois es-
tas são apenas soluções das proposições simples 

a que foram reduzidas as mais complicadas, no 
sentido da quinta regra de Descartes. Conhecer 
por soluções é ainda, no sentido de Descartes, 
quase sempre conhecer as partes simples em que 
se decompõe um problema. Porém a contradi-
ção viva de que todo o problema autêntico é 
expressão não se deixa nunca decompor sem se 
modificar, tal como sucede ao organismo vivo de 
um animal altamente diferenciado. As soluções 
dizem mais respeito à representação dos proble-
mas do que propriamente aos problemas e quase 
só podem servir para se avaliar como os homens 
viram a contradição e de que ótica foram capa-
zes. Mas a representação das contradições mes-
mo é coisa supérflua. Os sistemas dos filósofos 
são a descrição de como eles viram as contradi-
ções da experiência; para os seus discípulos eles 
aparecem como modelo de visão para todos, 
mas isto é trabalho de discípulos. Para aqueles 
que identificam a história da filosofia com a filo-
sofia ou procuram filosofia num tratado escolar, 
só as soluções lhes aparecem como momentos 
positivos da especulação, mas isto é uma visão 
negativa da filosofia como já dissemos. As solu-
ções valem todas o mesmo e o progresso de umas 
em relação às outras não vale nada. As soluções 
são auxiliares da compreensão nas ciências cons-
trutivas ou, o que vale o mesmo, nas ciências. A 
filosofia, porém, não é construção. Fazer progre-
dir a ciência é uma expressão de sentido com-
preensível; fazer progredir a filosofia não tem 
sentido nenhum. A filosofia não progride, está 
em relação aos problemas originalmente como 
sempre esteve. Se uma atitude em relação a certo 
problema nos parece mais aceitável do que ou-
tra, não é porque esta seja uma solução mais de-
finitiva do que a outra, mas porque no seu con-
dicionalismo abandonou relações que as outras 
ainda admitiam. Há uma distinção a fazer entre 
problemas no sentido filosófico e problemas no 
sentido científico. Um problema autêntico não 
se põe dentro de esquemas que pela aplicação 
de certos métodos nos darão automaticamente 
uma solução. Desta espécie são os problemas 
da matemática cujas soluções, admitidas certas 
premissas, são necessariamente rigorosas. Mas 
os verdadeiros problemas não podem ter solu-
ções referentes a coordenadas, sejam elas quais 
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forem. Os autênticos problemas, no sentido 
metafísico, apresentam-se escandalosamente 
sem relações a premissas referenciais. A sua zona 
de existência é a região da vida que não tem su-
postos e a região do pensamento que não tem 
premissas. O verdadeiro problema tem raízes no 
incondicionado e a filosofia compreendê-lo-á 
tanto melhor quanto mais incondicionada for a 
região de reflexão de onde partir; o contrário de-
verá ser dito para a ciência, cuja atividade con-
siste em condicionar preliminarmente as regiões 
particulares da experiência a que todo o saber se 
deverá referir univocamente.

[MÉTODO EM CIÊNCIA E FILOSOFIA]
O critério de valor da nossa preferência não de-
pende pois da comparação (como sucede com as 
teorias científicas) em relação à explicabilidade 
dos factos, mas relativamente à nossa própria 
posição em relação à posição que valorizamos. 
Se nos for possível ver as coisas como nessa po-
sição elas foram vistas, estamos de posse de uma 
convicção de verdade que pode ou não ser a ver-
dade no sentido de concordância com o todo 
da experiência; porém em ciência de nada nos 
vale estar de acordo com uma solução que já foi 
desvalorizada e que a ciência demonstrou ser er-
rada, aqui de nada nos serve a nossa concordân-
cia se nos quisermos manter no campo científico 
da objetividade. Poder-se-ia concluir do que fica 
dito que a filosofia é subjetividade em relação à 
objetividade da ciência, mas isto seria uma con-
clusão errada. A ciência procura soluções que 
podem ter como se sabe um profundo caráter de 
subjetividade; a filosofia procura posições que 
podem ter um profundo caráter de objetividade. 
Sob este aspeto nenhuma delas é comparável em 
relação à outra. A ciência ante as contradições 
da experiência procura uma solução ou uma dis-
solução das contradições, servindo-se para isso 
de uma lógica que, no complexo contraditório, 
consegue determinar um ou mais pontos de 
partida que desconheçam a contradição, que a 
dissolvam em relação a um princípio que a não 
admite: o princípio da não-contradição. Outra 
atitude pretende a filosofia. Se alguma vez tam-
bém a esta lhe interessou a solução, no sentido 
da ciência, foi isso produto do esquecimento 

de si mesma e da surpresa admirativa ante o 
prestígio prático e utilitário da ciência. Mas a 
filosofia quando procura soluções deixa eo ipso 
de ser filosofia, e muito mais ainda quando as 
julga ter encontrado. Surgirá para alguém talvez 
a pergunta: que utilidade terá um processo de 
conhecimento que não nos oferece soluções?

[UTILIDADE EM CIÊNCIA E FILOSOFIA]
E esta pergunta exige uma resposta. Claramente 
não pode ser dito que o conhecimento filosófico 
é tão ou mais útil do que o conhecimento cientí-
fico. Com efeito, tal resposta exigiria uma possi-
bilidade de comparação entre estas duas espécies 
de saber; essa possibilidade exigiria uma parcial 
ou total identificação dos termos comparáveis e 
com isto começaria a desfiguração do que antes 
nos aparecia como independente ou pelo menos 
como diferente. Se o conhecimento científico é 
útil, praticamente útil, ninguém poderá contes-
tar que esta utilidade é feita de renúncia e de 
limitação. A utilidade é uma categoria de valor 
para as coisas que dependem do homem ou que 
o homem pode fazer depender de si. Mas nem 
tudo depende do homem, nem tudo é dócil às 
suas ferramentas e nem tudo é penetrável pela 
sua razão. Há um resto, por vezes bem peque-
no, que sempre resiste. Podemos chamar-lhe, 
se quisermos, irracional ou incognoscível ou 
designá-lo com qualquer outro nome, para nos 
darmos a ilusão de que também o conhecemos, 
no sentido da pedagogia para a qual conhecer 
é pôr um nome a cada coisa. Mas tudo isso é 
uma forma prática para elidir dificuldades. Esse 
resto, apesar de tudo, está em relação connosco e 
manter-se-á sempre em relação, quer o esqueça-
mos ou o queiramos esquecer; porém, podemos 
também pretender conhecê-lo ou pelo menos 
querer conhecer a natureza das relações que com 
ele cada um de nós mantém. De certo modo, 
podemos dizer que o homem é o traço de liga-
ção entre esses dois mundos heterogéneos – do 
que ele depende e do que depende dele – que na 
história da cultura aparecem sempre em forma 
de contrários: espírito–natureza, alma–corpo, 
ser–não ser, pensamento–extensão, finito–in-
finito, etc. Ora, ante os contrários, as atitudes 
registadas pela história podem agrupar-se nos 

seguintes tipos: desvalorização absoluta de um 
dos termos; suposição da redutibilidade de um 
deles ao outro ou admissão das coisas tais como 
elas são. Procurar tomar as coisas como elas são 
e procurar compreendê-las na profundidade da 
sua existência contraditória é este o interesse 
da filosofia. Conhecer penetrantemente, exaus-
tivamente, um dos lados da contradição é este 
admirável esforço da ciência. Só aqui pode apa-
recer a questão da utilidade porque o primeiro 
momento da ciência, o seu ponto de partida, 
implica implicitamente a escolha de um dos ter-
mos contrários em razão do mais-valor que lhe é 
atribuído, ou da suposta plena e útil adequação 
a determinado método. Poder-se-ia dizer que o 
primeiro momento da ciência é uma dicotomia 
do real; o segundo a escolha de um dos termos 
no qual a dicotomia deve ser continuada; em 
ambos os momentos é tácito ou claramente ad-
mitido um critério de valor em função do útil 
relativamente ao fim proposto, ou simplesmen-
te ao como deve ser continuada a dicotomia. A 
filosofia toma contacto com a contradição sem 
valorização unilateral de um dos termos, numa 
atitude neutra se quisermos, ou melhor, convicta 
de que o mais alto valor não está nem num nem 
noutro dos termos da contradição, mas na rela-
ção entre eles.

[SER ENQUANTO SER]
Esta tomada das coisas como elas são, na sua 
totalidade integrativa, não implica nenhum 
critério de utilidade; sob este aspeto só a ciên-
cia é útil e sob este aspeto é um problema sem 
sentido pretender valorizar filosofia e ciência 
relativamente à utilidade de uma em relação à 
outra. Tomar as coisas como elas são é o fim do 
esforço do conhecimento humano, como no-lo 
patenteia a história. Parece por vezes fácil este 
programa, mas ele se encarregará de se mostrar 
difícil. Toda a lógica da descoberta é a sua con-
firmação, pois descobrir nada mais significa do 
que pretender ver o que é, como é, e não como 
tem sido. Galileu e Newton deram um passo em 
profundidade para a visão das coisas como elas 
são, dentro do quadro da física. Mas o que eles 
viram sempre existiu. É isto que a filosofia tam-
bém pretende no quadro universal da integração 

absoluta. Falta-nos um critério que nos indique 
as linhas de separação entre a lógica da desco-
berta e a lógica da invenção, tão diferentes como 
sempre confundidas e é por isso que muitas ve-
zes o homem julga ter descoberto o que simples-
mente inventou. Descobrir não é criar, embora 
muitas vezes a descoberta necessite do emprego 
da suspensão da razão.

[CARÁTER APORÉTICO DA FILOSOFIA]
O primeiro interesse da filosofia (e é este quase 
o único) é a constatação das ἀπορίαι (aporias), 
das contradições da experiência do pensamento 
em frente do real, ou em frente de si mesmo. 
Mas estas contradições não são contradições de 
ordem lógica, como o pôde supor o idealismo, 
e não podem ser solucionadas por qualquer mé-
todo de substituição do real pela sua ideia ou 
representação. Sempre que o pensamento para 
elas encontra uma solução falseou o problema ou 
esqueceu um dos seus termos. Uma contradição 
ontológica não se deixa dissolver como se fosse 
uma contradição lógica. Às contradições em que 
alguma coisa irredutível ao pensamento está em 
frente do pensamento, ao desacordo entre o ὄν, 
-ὄντος (ontos) e o λόγος (logos) que Heraclito pela 
primeira vez descobriu no pensamento ociden-
tal, podemos nós chamar ἀπορίαι (aporias) como 
o fizeram Platão e Aristóteles. Neste último 
temos nós, na Metafísica, um exemplo de tra-
tamento de algumas aporias sem o interesse de 
as solucionar, como se pode pretender com as 
contradições lógicas.

[SENTIDO DA METAFÍSICA DE ARISTÓTELES]
Por isso quem lê a Metafísica em busca de so-
luções recebe a mais desconcertante das surpre-
sas. É este o motivo porque tal livro tem sido 
sucessivamente desvalorizado e altamente valo-
rizado. É a Hegel que cabe, na filosofia moder-
na, a mais profunda compreensão do seu valor, 
como na Idade Média a Tomás de Aquino. En-
tre ambos está Leibniz, para quem a Metafisica 
de Aristóteles, como se sabe, teve uma alta im-
portância. Este livro imperfeito, em que as mes-
mas coisas se dizem e redizem e voltam a dizer 
sem quase se repetirem, é a prova de fogo para o 
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filósofo que não deseja vender a sua autonomia 
pela transposição de métodos do conhecimento 
científico. A primeira surpresa desconcertante 
na sua leitura leva a procurar uma explicação 
no seu aspeto fragmentário, no seu caráter de 
apontamentos para lições no Liceu e, sob este 
ponto de vista, é interessante o confronto das 
explicações dadas pelos filólogos. Quase sempre 
admitem que se trata de uma obra truncada e 
por vezes mesmo propõem complementos de 
caráter solucionante depois da comparação dos 
livros uns dos outros. De facto, a primeira leitu-
ra deixa a insatisfação do incompreendido de-
pois da volta em quase cada livro das aceções do 
uno e do múltiplo, do movimento e da forma 
e ainda a cada passo da discussão ruminante da 
teoria das ideias do seu mestre Platão.

[SENTIDO «TEÓRICO» DA METAFÍSICA DE 
ARISTÓTELES]
O que distingue este livro dos outros, mesmo 
dos outros de Aristóteles, é o desinteresse pela 
solução que nós a cada momento involunta-
riamente exigimos. Porém, se pomos de parte 
as explicações e os complementos dos filólogos 
dirigidos por este mesmo interesse de solução, 
a Metafísica aparecer-nos-á como um livro sem 
fim meramente resolutivo; o que Aristóteles 
neste livro realizou é qualquer coisa que nós 
esquecemos, que nós verdadeiramente nunca 
quisemos fazer porque com os gregos fora per-
dido esse sentido, digamos estético, de consi-
derar os problemas sem os pretender destruir 
pelo processo da transposição de regiões que já 
Aristóteles designou por μετάβασις εἰς ἄλλο γένος 
(metábasis eis állo génos). Que assim é mostra-
-nos o sentido primitivo da palavra «teoria»; esta 
não era, como hoje, um processo de solução das 
dificuldades da experiência, mas a visão descri-
tiva dessas mesmas dificuldades. A Metafísica 
de Aristóteles é uma bela expressão deste sen-
tido teórico: ele procurou posições em frente do 
que via, do que outros já tinham visto e que os 
outros ainda e sempre poderiam ver e que nós 
também vemos. Mas este ver era um ver do es-
pírito, speculatio como traduziram os latinos, 
era a visão em speculo, era a visão descritiva, 

em projeção, sem o interesse de ver só o que se 
procura e que muitas vezes já foi visto antes de 
ser procurado. A teoria, como a compreendiam 
os gregos, era a visão total das coisas e das suas 
relações, do que se vê e do que se não vê, da 
interdependência mutual que está na origem 
de cada facto. Para falar a linguagem de Aris-
tóteles, a prima philosophia era o conhecimento 
desse invisível que liga a forma e a matéria, a 
potência e o ato. Era na procura e na visão deste 
ponto em que se tocam as esferas do visível e do 
invisível que deveria consistir a especulação dos 
primeiros princípios. E todo o esforço para isso, 
patente na Metafisica, pode ser comparado com 
o esforço de acomodação que realiza o artista 
quando procura a posição mais sugestiva para a 
descrição do que vê. Outros procurarão outras 
posições, outros verão diferentemente; e algu-
mas vezes é também possível da mesma posição 
ver diferentemente, como de outras posições ver 
igualmente. Mas aquilo que o artista procurou 
ver, isto é, descobrir, não foi com a sua descober-
ta ou visão modificado. Lá ficou para sempre, 
porque há um ontos que permanece. E esta ana-
logia concorda com o carácter contemplativo, 
teorético, que Aristóteles reservava à filosofia, em 
contraposição com o caráter interventivo, modi-
ficativo, da τέχνη (techne).
E o ato contemplativo que colocou o artista em 
determinada posição em frente do tal aspeto do 
real é, tanto no artista de há três mil anos como 
no artista de hoje, essencialmente o mesmo: a 
admiração, o étonnement, que foi também, se-
gundo Aristóteles, o que levou os primeiros pen-
sadores à especulação filosófica.

[DA FILOSOFIA SEGUE COM ‘O SENTIDO DA 
ADMIRAÇÃO’]
Marginália
Capa: Prolegómenos a uma Metafísica.
O aspeto científico: Russel, [Reinhold] Hoern-
lé, McTaggart, Collingwood, Wittgenstein.
3a: A ciência é o saber das coisas; a filosofia o 
saber do saber.
17: ciência = irracionalidade
23: e admirando a ciência, a filosofia [...] científica
e não haverá uma filosofia existencial e uma 

filosofia essencial [?]
ponto de vista
relativismo
23a: [...] de Br. Russel.

Note-se que a dedicatória menciona o «Instituto 
de Alta Cultura», conquanto a instituição se de-
signasse nessa época ainda como «para a».

Nota editorial:
O datiloscrito de Delfim Santos com o título 
inicial de Prolegómenos a uma metafísica, alte-
rado mais tarde para Do que possa ser a filoso-
fia, tem na Biblioteca Nacional de Portugal a 
referência bn-acpc-e-e65-cx7. Está datado pelo 
autor de 1936 e é a versão inicial da primeira 
parte do seu célebre protréptico Da Filosofia, 
concluído em Berlim em 1937. Esta exortação 
à filosofia é inseparável do opúsculo Das regiões 
da realidade, tendo ambos sido publicados dois 
anos mais tarde, em 1939, no Porto.
A obra conheceu várias dedicatórias e a primeira 
que figura neste manuscrito é ao IAC, entidade 
financiadora da bolsa de estudo que levara Del-
fim Santos a Viena, Berlim, Londres e Cambrid-
ge, e novamente a Berlim, nos anos de redação 
deste trabalho, entre 1936 e 1937.
Aqui se encontram in nuce muitas das temáticas 
delfinianas: a indagação epistemológica, a crítica 
da noção de progresso aplicada à filosofia, a ra-
dicação em Aristóteles, a existência vs. essência, 
a regionalização da realidade e a filosofia como 
uma aporética não solucionista. Comentando 
Heraclito, Platão, a Metafísica de Aristóteles, 
Descartes, Kant e Hegel, faz já menção a Husserl 
e Heidegger e revaloriza Tomás de Aquino.
Para permitir o confronto com as passagens pa-
ralelas em Da filosofia e a verificação dos lugares 
onde os dois textos coincidem, se aproximam, 
ou se afastam, foram aqui acrescentados os cabe-
çalhos que aquela obra depois recebeu.

Filipe D. Santos
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