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O que é a Verdade?
"É a procura da verdade e não a sua posse que constitui a essência da filosofia, (…). 

Filosofar significa estar a caminho. 
As interrogações são mais importantes do que as respostas 

e cada uma destas transforma-se em nova interrogação.” 

Karl Jaspers, Iniciação Filosófica 
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Em 2002 a UNESCO instituiu o Dia Mundial da Filosofia, como resultado da necessidade da humanidade 
refletir sobre os acontecimentos atuais, fomentando-se o pensamento crítico, criativo e independente, 

contribuindo assim para a promoção da tolerância e da paz. Desde então, este dia é celebrado em todo o 
mundo na terceira quinta-feira do mês de novembro, que este ano terá lugar no dia 15. 

Ao colocar-se a questão, “O que é a Verdade?”, pretende-se levar todos os membros 
da comunidade escolar (alunos, professores, funcionários e encarregados de educação), 

a refletir sobre um profundo problema filosófico. 
Neste sentido, solicitamos a todos os interessados, a realização de uma reflexão escrita 

subordinada à questão: - O que é a Verdade? 
Os textos podem ser entregues diretamente aos professores do grupo disciplinar de filosofia 

ou enviados para o e-mail: miguel.pais@aefontespmelo.pt 
Após uma leitura cuidada será proposto aos autores dos textos selecionados 

a publicação dos mesmos no blogue de filosofia do AE Fontes Pereira de Melo.

• As palavras que Descartes nos deixou, nas suas Meditações sobre a filosofia primeira, podem ser 
tomadas como um possível ponto de passagem no caminho que cada um escolher prosseguir: “A 
meditação que fiz ontem mergulhou-me em tamanhas dúvidas que não as posso esquecer mais, nem vejo 
como se podem resolver. Como se tivesse caído inesperadamente num redemoinho de águas profundas, 
estou tão perturbado que não posso pôr pé firme no fundo, nem nadar para a superfície. Contudo 
esforçar-me-ei e tentarei de novo a mesma via que ontem tomei, suprimindo tudo aquilo que admite a 
menor dúvida, não menos que se reconhecesse que era absolutamente falso. E hei-de prosseguir o meu 
caminho até conhecer algo de certo ou, pelo menos, até que conheça como certo que não há nada de 
certo.” 
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