
	

Proposta	para	uma	melhoria	do	funcionamento	interno	da	comunidade	
portuguesa	de	filosofia	analítica	

	

A	proposta	que	a	direcção	cessante,	por	meu	intermédio,	agora	apresenta	tem	por	objectivo	
contribuir	 para	 a	 consolidação	 da	 comunidade	 portuguesa	 de	 filosofia	 analítica	 (CPFA)	 e	 diz	
respeito	a	uma	modificação	no	seu	funcionamento	interno.	

A	 coesão	 da	 nossa	 comunidade,	 como	 de	 qualquer	 comunidade	 científica,	 implica	 contacto	
regular	 entre	 os	 seus	membros.	 Só	 assim	 fará	 sentido	 sequer	 usar	 a	 palavra	 “comunidade”	
para	designar	o	conjunto	dos	investigadores	portugueses	em	filosofia	analítica,	ou	a	trabalhar	
em	 Portugal	 (a	 disjunção	 é	 aqui,	 evidentemente,	 inclusiva).	 Não	 é	 excessivo	 afirmar	 que	 há	
algum	trabalho	a	fazer	a	este	respeito.	

No	entanto,	mais	do	que	 razões	de	adequação	 lexical,	 a	 razão	básica	para	a	necessidade	de	
mudar	o	modo	como	temos	funcionado	diz	respeito	à	consolidação	científica	da	CPFA.	Este	é,	
sem	 dúvida,	 um	 objectivo	 que	 tem	 sido	 prosseguido	 nos	 últimos	 anos,	 designadamente	
através	de	contactos	internacionais	de	diversos	tipos,	que	diferentes	grupos	de	investigadores,	
por	 si	 próprios,	 têm	 estabelecido.	 No	 entanto,	 os	 principais	 indicadores	 desta	 consolidação	
(em	particular,	o	número	de	publicações	em	revistas	bem	cotadas	internacionalmente)	não	se	
apresenta	 ainda	 de	 todo	 satisfatório,	 apesar	 de	 algum	 progresso	 recente.	 Uma	 conclusão	
(consensual)	que	se	pode	extrair	desta	constatação	é	a	de	que	é	 fundamental	que	contactos	
deste	tipo	continuem	a	ser	estabelecidos	e	cultivados.		

Vale	 a	 pena	 fazer	 notar,	 em	 todo	 o	 caso,	 que	 uma	 estratégia	 de	 consolidação	 científica	
igualmente	 fundamental	 consiste	em	fazer	que	a	CPFA	passe	a	 funcionar	como	algo	que	até	
agora	 nunca	 foi	 –	 designadamente,	 uma	 comunidade	 propriamente	 dita.	 A	 premissa	 aqui	 é	
singela:	a	solidez	científica	de	uma	comunidade	de	investigadores	constrói-se	ao	longo	de	um	
período	 alargado	 de	 tempo,	 colectivamente	 e,	 em	 grande	medida,	 a	 partir	 “de	 baixo”.	 Por	
outras	 palavras,	 discutindo	 ideias	 desde	 que	 elas	 surgem,	 ouvindo	 objecções,	 fazendo	
objecções,	 lendo	 literatura	 relevante,	 sugerindo	 literatura	 relevante,	 reformulando	
argumentos,	ajudando	a	 reformular	os	argumentos	dos	outros.	Em	bom	português,	partindo	
pedra.	No	contexto	académico,	não	há	outra	maneira	de	crescer,	de	amadurecer	e	de	ganhar	
qualidade.	Sem	isto,	os	contactos	internacionais	que	se	possam	estabelecer	dificilmente	serão	
uma	 alavanca	 para	 um	 genuíno	 progresso	 nos	 padrões	 académicos	 da	 CPFA	 no	 seu	 todo	
(podem,	 em	 todo	 o	 caso,	 ser	 uma	 alavanca	 para	 outras	 coisas,	 como	 obtenção	 de	
financiamento,	o	que	não	é	de	todo	despiciendo).		

O	tipo	de	 funcionamento	singelamente	descrito	acima	 já	é	prática	corrente	em	cada	um	dos	
grupos	de	 investigação	que	compõem	a	CPFA;	cada	um	deles	pode	facilmente	reconhecer-se	
nessa	descrição.	Mas	a	CPFA,	ela	própria,	argumentavelmente	não.		

Somos	 poucos,	 sobretudo	 por	 comparação	 com	 as	 comunidades	 congéneres	 da	 nossa	 (em	
particular,	 as	 “latinas”).	 Ganharíamos	 em	 tornar	 as	 práticas	 acabadas	 de	 descrever	 mais	



abrangentes	e	mais	colectivas.	O	exemplo	mais	próximo	de	nós,	simultaneamente	do	ponto	de	
vista	 geográfico	 e	 histórico,	 é	 o	 da	 comunidade	 analítica	 espanhola.	 Aquilo	 que	 ela	 é	 hoje	
começou	a	ser	construído	há	anos,	com	muito	trabalho	“de	sapa”,	com	muita	pedra	partida,	e	
com	a	participação	de	muita	gente,	“de	fora”	e	“de	dentro”.	Não	poderiam	tê-lo	feito	de	outro	
modo.	

Aquilo	 que	 se	 propõe	 é	 a	 instituição	 de	 práticas	 de	 intercâmbio	 regulares	 entre	 os	
investigadores	 analíticos	 portugueses,	 pertencentes	 a	 vários	 grupos	 de	 investigação	 e	
espalhados	 por	 vários	 pontos	 do	 país	 (e	 alguns	 sediados	 noutros	 países).	 Em	 particular,	
parecer-me-ia	razoável	a	realização	de	encontros	 informais	periódicos,	com	ou	sem	áreas	de	
trabalho	 pré-determinadas,	 com	 ou	 sem	 temas	 específicos	 pré-determinados,	 segundo	 as	
conveniências	de	agenda	dos	interessados	e	preferencialmente	sem	submissões).	Os	requisitos	
logísticos	e	financeiros	de	tais	encontros	inter-grupos	serão	mínimos.	O	efeito	previsível	desse	
tipo	 de	 intercâmbio	 não	 será,	 penso,	 despiciendo.	 É	 apenas	 necessário	 que	 seja	 dado	 o	
primeiro	passo.		
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