APRESENTAÇÃO

A

o dedicar o presente número ao “Pensamento Luso-Brasileiro
Contemporâneo”, a Revista Portuguesa de Filosofia dá continuidade à divulgação de trabalhos de investigação sobre o pensamento filosófico português, orientação que esteve presente desde o início
da sua publicação, e alargando-a agora expressamente à tradição do
pensamento brasileiro contemporâneo. A proximidade temática, a partir
de uma tradição comum que não é aqui trabalhada explicitamente, é apresentada em estudos que exploram orientações gerais ou analisam autores
e aspectos mais específicos, de modo a contribuir para o necessário intercâmbio da reflexão filosófica que se tem intensificado nas últimas décadas.
É apenas um contributo intercalar, sem a novidade de um começo que se
pode fazer recuar ao século XIX, e também sem a pretensão de estabelecer
linhas prioritárias de intercâmbio na perspectiva de um futuro mais participativo e interventivo, naquilo que nos é cultural e filosoficamente mais
próximo.
Uma das principais orientações do pensamento português na segunda
metade de oitocentos, no âmbito da filosofia da religião, está intimamente
associada à Religião da Razão, que é apresentada por Afonso Rocha, na
complexidade das suas relações com um racionalismo de cariz muito específico, mais próximo das correntes gnósticas e místicas do que da tradição
cristã anteriormente predominante entre nós. O contraste com esta filosofia da religião é oferecido pelo estudo de João MacDowell, SJ, sobre
o pensamento do P. Lima Vaz, que se desenvolve no Brasil, a partir de
meados do século XX, com um sistema de base metafísica e de inspiração
neotomista, elaborando uma revisão radical das teses da filosofia cristã,
que serve de base para a denúncia e crítica do imanentismo absoluto e do
niilismo ético do mundo moderno.
Em sentido diverso se constrói o Culturalismo Brasileiro, como
uma das principais correntes mobilizadoras e fecundantes da reflexão
filosófica no Brasil, desde finais do século XIX, atingindo a maturidade
já em pleno século XX, e continuando a responder aos desafios que o
século XXI redobra na interpretação filosófica dos valores nucleares da
cultura. O estudo síntese de José Maurício de Carvalho refere as origens
antipositivistas e o complexo desenvolvimento desta corrente filosófica,
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nas suas vertentes mais significativas, como a ontológica, a ética e a
jurídica, frisando os novos desafios que esclarecem a inegável actualidade
desta postura filosófica. Os artigos de António Braz Teixeira e de Constança
Marcondes César centram-se em dois aspectos particulares dessa reflexão
filosófica, a estética e a meditação sobre o sagrado, situada no âmbito da
“Escola de São Paulo”; não se identificam com a corrente do culturalismo,
mas participam do mesmo contexto histórico e humano, e do mesmo
impulso promovido pelo exercício crítico sobre importantes dimensões da
cultura contemporânea.
Numa perspectiva de actualidade a apontar para um futuro que se
vai afirmando no âmbito da reflexão filosófica sobre a cultura e sobre
as culturas nacionais, os dois últimos estudos registam a sua presença
em duas figuras emblemáticas do pensamento português do século XX:
Leonardo Coimbra e a relação da sua filosofia com a cultura, assim como
o oportuno legado de Agostinho da Silva, como assinala Renato Epifânio,
que apela para a convergência lusófona, com o reflexo filosófico que
se impõe na viragem histórica recentemente verificada no espaço da
lusofonia.
Na secção Ad Extra, o primeiro artigo, de Manuel Méndez Alonso,
revisita a obra clássica de Tomás Moro, A Utopia, com uma interessante
análise dos conceitos vita activa, nobilitas e liberdade, a partir da recente
interpretação de Quentin Skinner, no cruzamento da tradição política
clássica e das correntes humanistas contemporâneas do autor renascentista. O segundo artigo é o trabalho vencedor do prémio de Ensaio
Filosófico SPF 2010, promovido pela Sociedade Portuguesa de Filosofia
com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia – Luís Estevinha
Rodrigues responde à questão “Pode a percepção justificar as nossas
crenças acerca da realidade?”, centrada nos conceitos de percepção,
de crença e de evidência perceptual, como problema central na actual
discussão sobre o conhecimento humano, e aqui apoiada numa concepção
pragmática da justificação epistémica, que encontra na eficácia da acção o
critério último da sua evidência.
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