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Ao João Agostinho – O meu amigo filósofo. 
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Está fora do âmbito deste trabalho dar uma definição filosoficamente 

relevante do conceito de Opinião, no entanto, não considero que tal seja 

razão suficiente para não se falar dela1. Pois, como obter uma definição de 

um conceito, sem que antes o tentemos investigar? Assim, este trabalho 

procurará fazer revelar uma certa Opinião que um pensar filosófico poderá 

extrair dos locais onde o círculo filosófico de investigação parece não querer 

entrar.  

Mas deveremos de facto querê-la assim? Afastada? Fazendo-o, não 

estaremos por um lado, a recusar um “saber de experiência feito” onde um 

certo riso se sobrepõe à razão inquiridora e, por outro lado, deixando que 

certos pré-conceitos e pré-ocupações se ocupem do quotidiano da nossa 

sociedade, não estaremos a contribuir para o esquecimento do saber? Seja 

para saber, seja para ser sabida, a filosofia parece se justificar numa 

aproximação.  

Tentemos então aproximá-la e, sem perder o rumo de uma 

investigação, analisemos sob vários prismas sociais a Opinião nas suas diversas 

aparições quotidianas a que chamaremos opinião (com minúscula), procurando 

trilhar um caminho para uma valorização2 da nossa disciplina aos olhos de 

uma tecno-razão. 

                                                 
1 Poderíamos à maneira analítica, tentar dar uma definição, ainda que temporária e, a partir 

desta, saber onde ela está presente e onde não está. Mas não me dedicaria a uma tarefa 

semelhante sem ter em mim uma tal disciplina que me permita, com rigor, dizer quanto daquilo 

que investigo pertence, de facto, à definição e, quanto daquilo que investigo, me esforço para a 

ela circunscrever. Ora, por rejeitar esse esforço de circunscrever algo que se investiga à 

definição que dessa coisa podemos dar, optar-se-á por um outro método, procurar-se-á 

investigar algo, procurando, num final (que não coincide obrigatoriamente com o final deste 

trabalho), definir isso que se investiga. 
2 Poderemos pensar no valor da filosofia como algo intrínseco a esta, a filosofia não necessita 

de valorização. Mas cabe-me esclarecer duas coisas, a primeira é que me refiro a uma 

valorização social, a segunda é que pensar a filosofia como não necessitando de valorização é 

não ter consciência de como me estou a desenvolver filosoficamente, criando este trabalho, 

sabendo desde já que, o meu futuro passará pela marcação de preços numa caixa de 

supermercado, onde deverei repetir indeterminadamente: “Tem cartão de cliente?”. Sair depois 

de oito horas de trabalho forçado, chegar a casa com uma frustração de não poder Ser, mas ir 

esquecendo e morrendo, que um dia, o Márcio, até perguntava umas coisas, até tinha umas 
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A opinião pode diferir de Opinião. 

  

 Pelo facto de nos ser impossível, no momento, definir o termo Opinião, 

convém, no entanto, definir esse outro, que será utilizado com frequência e 

que importa reter o seu significado. Falo da noção de opinião que designará 

para nós, uma crença ou um conjunto de crenças, tomadas como verdade3. 

Por exemplo, quando dizemos: “José Sócrates é um fala-barato”, estamos a 

emitir a nossa opinião sobre José Sócrates, isto é, estamos a dizer “Na minha 

opinião, José Sócrates é um fala-barato”; no entanto, o “na minha opinião” é 

omitido por economia verbal. Do mesmo modo, poderemos dizer: “Os animais 

não sentem dor.”; “Os alemães são Nazis.”; “O governo não presta.”; “O 

médico é que sabe.”; “O cão sente-se bem a nadar”; e em todas essas 

afirmações estamos a omitir o “na minha opinião” ou “de acordo com as 

minhas convicções” pois achamo-los supérfluos e, na economia de uma 

expressão, inadequados. Isto traz consequências, pois, omitindo essa parte, 

tais afirmações são tomadas como verdades universais, isto é, cada uma delas 

não é verdade para todos mas, todas elas são tomadas, ora por uns, ora por 

outros, como verdades e, nesse sentido, são universais. E é por serem 

consideradas verdades que muitas acções são tomadas sem respeito causando 

                                                                                                                                               
questões, até queria Saber… mas era só ele, mero produto social entre uma economia e um 

pensar tecnicista. 
3 A opinião será então essa crença tomada como verdade. Ora, isto pressupõe uma distinção 

entre crença e opinião, pelo que, deveremos definir o que entendemos por crença. Defino 

crença como pensamentos íntimos que temos sobre determinados assuntos mas que não 

extrapolam a nossa interioridade, são não expressivos. Uma crença é esse pensar [os pastéis 

de Belém são os melhores pasteis do mundo] e, tornam-se opinião quando a expressamos. Mas 

isto é já uma opinião mentirosa, tida como verdade? Não. Esta é ainda tomada como opinião. 

A opinião tida como verdade pressupõe, não apenas a sua expressão, mas também, uma 

aceitação acrítica, um medo de um “não sei” e uma ausência de um “porquê?” – mas 

procuraremos demonstrar esta tese, no decorrer deste ensaio. 

Façamos notar um segundo ponto mas agora respeitante ao conceito de verdade. Afastamo-

nos, neste ensaio, de um conceito de verdade tomado de modo puramente metafísico e, 

fazemos corresponder verdade a “aquilo que resulta”, assumindo então que, se “resulta”, é 

verdade. Isto é, se a nossa vida e o mais intimo das nossas decisões forem impulsionadas por 

isso, isso que impulsiona e que nos leva para a tomada de acção será, verdade.   
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a dor ou sofrimento a outros. Poderemos dizer que “Os chinchilas não sentem 

dor” ou poderemos dizê-lo salvaguardando: “Na minha opinião, os chinchilas 

não sentem dor”, a diferença da primeira para a segunda expressão é que a 

primeira é tomada como verdade e a segunda apenas como opinião.  

Mas, o facto de muitas das nossas expressões serem fruto da nossa 

opinião, não será isso uma evidência, quer a afirmemos na frase, quer o não 

façamos? Isto é, quando digo que: “Os chinchilas não sentem dor”, a razão 

pela qual não adiciono à frase “na minha opinião” não se deve ao facto de, 

porventura, estar sempre implícito? 
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A não evidencia da opinião nas nossas afirmações correntes. 

 

 Mesmo eu que, neste trabalho, procuro tratar a Opinião como objecto, 

caio, por vezes, como objecto da opinião. Ela (opinião) é poderosa no seu 

aparecer e tão mais poderosa se torna quanto mais escamoteada nos aparece, 

ela veste-se com a verdade e não aceita ser quem é, gritando-nos: “Assim vos 

pinto, seres humanos, temerosos do «não sei» e do «porquê»”. 

 Haverá maior evidência do poder da opinião do que o facto de ninguém 

dar por ela? Através de um breve – “toda a gente sabe isso” – ela vai 

passando, sorrateira, por entre os nossos valores, as nossas decisões, as nossas 

vidas e, dissimulada quer permanecer, pois ela quer ser verdade mesmo 

sabendo que o não é, pelo que, só permanecendo, poderá parecer ser. E 

enquanto nós, seres coniventes da opinião, não tomarmos consciência da 

Opinião (como tema filosófico) teremos de, mancos e torpes, assumir as suas 

consequências. 

Neste palco teatral da esfera social humana, lancemos o foco sobre 

essa Opinião que aqui acusamos de mentirosa4 e veremos como esta se 

esconde nos mais variados domínios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Reparem como ela me “ataca” neste momento pois, sem que eu tenha dado por isso, me 

comprometi, na escrita, com uma associação de verdade com clareza: “é tão mais verdade 

quanto mais claro for para nós”. Mas, isto é opinião, pois não tenho razão nenhuma para não 

acreditar que a verdade poderá estar também desligada da compreensão, da clareza, da luz. 

Afirmemos então que, o “lancemos o foco” poderia muito bem ser, “apaguemos a luz”, não nos 

deixemos levar por ela. 
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A Opinião e a opinião na Internet 

 

Comecemos a nossa pesquisa sobre a Opinião, através de um dos 

maiores meios de divulgação, a Internet. Procurando no Google sobre “A 

Opinião” ou “Estudos sobre a Opinião”, deparamo-nos com referências a 

opiniões de x, y, sobre um determinado assunto ou, estudos de e não sobre, a 

Opinião. Mudemos a língua, para inglês, espanhol ou francês e as referências 

serão similares. 

 Encontramos então uma primeira grande dificuldade e, ao mesmo 

tempo, uma justificação para o método que optámos no desenvolvimento 

deste trabalho: Opinião não aparece, na medida em que não estão acessíveis 

estudos sobre a Opinião através de um dos maiores canais de divulgação de 

informação do mundo, apresentando já sintomas de obscurecimento por parte 

da opinião, na medida em que, procurando informações sobre “A Opinião”, 

nos aparecem opiniões. Face a isto, deveremos extrair a Opinião do circuito 

das opiniões.  

 Façamo-la direccionar para um fenómeno que vem crescendo nessa 

rede mundial de comunicação, os blogs5.  

Com um poder crescente, a blogosfera tem vindo a ser cada vez mais 

um veículo de proliferação da opinião que, continuando órfã por vontade da 

mãe Opinião, se vai passando por verdade. Assim, da conversa privada de café 

entre amigos, depreciando este ou daquele dirigente político, esta ou aquela 

política, através da criação de blogs, deu-se voz e abriu-se a esfera da opinião 

para um universo ilimitado de leitores, dando à opinião pessoal um poder que, 

até então, não lhe tinha sido atribuído. Falar do outro e sobre o outro 

(assunto ou pessoa) torna-se agora prática corrente com projecção 

aumentada.  

                                                 
5 Os Blogs foram inicialmente criados como diários online, onde os seus criadores expunham a 

sua opinião sobre vários assuntos ou relatavam alguns episódios do seu quotidiano. Todos os 

outros “Blogs”, por exemplo, de associações, de empresas, de comunidades várias, não são 

considerados aqui como Blogs. O desvirtuamento ou desenraizamento de determinados 

conceitos, como seja o caso de Blog, são, também eles, fruto de uma acção da opinião 

mentirosa. Cf. Infra p. 14. 
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Sem mostrar um porquê, sem mostrar um interesse em perguntar e, 

omitindo o “no meu entender” a opinião aparece, nestes círculos, 

engravatada de verdade, onde a razão técnica evidencia: “Temos voz, temos 

audiência e temos opinião sobre tudo, assim sendo, porque não fazê-lo?”.  

Não é em todas as circunstâncias que a pergunta que acabámos de 

enunciar se mostra retórica. Existem outros blogs que não visam opinar sobre 

o outro, mas voltam-se para si e, falam de si, das suas experiências, quem 

quiser lê e, se julgar, é a si que julga. Não será então para estes blogs que a 

opinião se poderá considerar uma ameaça. Ela é antes uma ameaça, nos blogs 

sucursais de julgamentos6 fast-thinking, sem pensar nas possíveis 

consequências que tais opiniões poderão evidenciar num domínio que antes 

era o privado e passou a público, influenciando votos, vidas, pessoas, outros 

seres e, na sua grande maioria, sem recorrer à procura de fundamentos, pois 

é ela – a opinião mascarada de verdade – que está presente. 

 Mas, se a opinião não vos afectar, na medida em que não são 

frequentadores assíduos do universo da blogosfera, ela vem ter convosco por 

correio electrónico, numa outra forma de “poluição opinativa”, através de 

“mensagens não solicitadas” ou spam. 

  Enquadradas num tipo de estratégia de Marketing bem conhecida entre 

os estudiosos desta disciplina, o spam aparece-nos sob as vestes de pobres 

coitados a necessitar de ajuda, bastando para isso fazer um pequeno donativo 

para uma conta bancária; Ou, pedidos para não utilizar produtos de uma 

determinada marca porque o seu fundador disse x, y ou z numa entrevista a 

um canal de televisão; Ou, não comprar produtos x, y, pois estão a fazer 

testes com animais; entre outras formas cada vez mais sofisticadas de vestir a 

opinião como verdade. Mas, em todas elas, um fenómeno interessante 

acontece: pede-se reencaminhamento. Há necessidade de acção por parte do 

                                                 
6 Julgamentos e opiniões não são tomados, neste trabalho, como sinónimos. A opinião 

(mentirosa ou não, isto é, tomada como verdade ou como opinião) designa a expressão de 

uma crença. Julgamentos são algo mais que a expressão. A expressão de uma opinião 

aparece, simplesmente, espontânea; o julgamento indica, isto é, o julgamento está associado a 

uma intencionalidade, visa um alvo; a expressão da opinião está associada à mera 

exterioridade de uma crença. Não poderá haver julgamento, sem que preceda uma crença 

expressa, isto é, opinião. 
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receptor dessa informação, onde este terá de reenviar esse e-mail ao maior 

número de pessoas possível. Ora, mesmo apesar de tais mensagens serem 

universos de opiniões, na sua grande maioria, sem fundamento, facto é que 

estas continuam a ser reenviadas.  

Isto evidencia-nos, espero, um papel activo dos constituintes desta 

sociedade de informação em deixar passar essa opinião vestida de verdade e, 

tal parece acontecer, devido à sua incapacidade em filtrar as informações que 

lhes são disponibilizadas.  

 

A inexistência de estudos sobre a Opinião no sentido que aqui 

procuramos desenvolver; o poder conferido à opinião pessoal no julgamento, 

através da sua divulgação para um universo, ao qual, esta, não está 

preparada; e o papel activo dos constituintes desta sociedade de informação 

em passar opiniões vestidas de verdade; são três razões para a valorização do 

papel do filósofo na nossa sociedade onde este poderá incitar ao “porquê” e 

divulgar essa opinião mentirosa, como aquilo que ela é, a saber, opinião.  
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A opinião na Publicidade 

 

Mas a publicidade poluidora não aparece só na Internet, ela extrapola a 

Internet e oferece-se nas paragens de autocarro, nos outdoors, na rádio, na 

televisão, nas grandes superfícies comerciais, nas pequenas superfícies 

comerciais, no comércio, nas nossas casas, nas nossas roupas, quer lhe 

tomemos atenção, quer não.  

 A relação da publicidade com a opinião é intrínseca. Ela vive da opinião 

e nela se fundamenta. As palavras, as imagens e os sons usados nos meios 

publicitários jogam com o poder dessa opinião já formada na sua rebeldia: 

“Economia”; “Rapidez”; “Eficácia”; “Imediato”; “Poupe”; “Ganhe”; “Não 

Perca Tempo”; “Dinheiro”; “Perfeição”; “Estar na Moda”; “Compre”; 

“Gratuito”; “Exclusividade”, entre tantos outros são elementos de uma 

opinião que, sem reflexão, se constitui e que os anúncios fazem questão de 

não deixar esquecer. Mas, na mescla de mensagens transmitidas pela 

publicidade, existem também outros elementos que, não sendo dados por uma 

opinião irreflectida, procuram fazer-se valer através do seu valor emocional: 

“Amor”; “Liberdade”; “Paixão”; “Segurança”; “Calma”; “Força”; 

“Confiança”; “Bem-Estar”; “Conforto”, entre outros, representando a outra 

face desta mensagem poderosa e, quando presentes num mesmo anúncio, são 

os valores dos segundos que impulsionam os primeiros. Assim, “amor pelo 

dinheiro”, a “força do gratuito”, a “segurança da eficácia”, a “calma 

imediata”, são mensagens fortes, dando força à opinião. 

 Mas, para evidenciarmos melhor o problema que existe nesta tomada 

da opinião pela publicidade, façamos falar um anúncio, tomado 

perfeitamente ao acaso, de um universo de anúncios circundantes e, vejamos 

onde se esconde a Opinião: 

  

Colchões Yoga da Molaflex 

O colchão de Catarina Furtado !!! 

O colchão Yoga Saúde, inserido na linha Yoga, dispõe do avançado Sistema de 

Molas Contínuo Multielástic, para o qual a combinação de enchimentos foi 

pensada para se adaptar na perfeição. Este colchão tem uma maior superfície 

de apoio graças ao elevado número de molas por bloco, favorecendo uma 
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excelente adaptabilidade. As suas molas laterais reforçadas optimizam o 

comportamento do colchão nessas zonas. 

 

Os tratamentos exclusivos hipoalergénicos superficiais e interiores 

proporcionam um descanso mais saudável e livre de alergias. 

 

É do conhecimento geral que o Yoga é uma prática oriental que poderá 

trazer benefícios a quem o pratica. Mas é também do conhecimento geral que 

tal prática é de difícil mestria, exigindo esforço e tempo de dedicação.  

Solução: Colchão Molaflex. Dar-vos-á os benefícios que desejam, “sem 

esforço” e “sem perder tempo”. Desejos de saúde, perfeição, excelência, 

associam-se a valores de “sem esforço” e “sem perder tempo” mas, estes 

segundos são elementos de uma opinião que se vem constituindo 

acriticamente, onde a tomada desta opinião como verdade, levará algumas 

pessoas a adquirirem este colchão na esperança de obter os mesmos 

benefícios que obteriam se praticassem Yoga.  

Uma posição menos acrítica poderia levar-nos a compreender que o 

valor do Yoga não está apenas no seu resultado, mas também no caminho à 

sua realização, mostrando-nos que não são só os fins, mas igualmente os 

meios que lhe conferem valor, o que tornará o colchão inútil face à prática de 

Yoga.  

Poderia também evidenciar essa opinião escondida de que “a tecnologia 

é tanto melhor quanto mais estrangeira for”, fazendo com que multielastic 

deixasse de se tornar uma referência artificial de sinónimo de qualidade. Desta 

forma, aniquilar-se-ia essa opinião que se quer fazer passar por verdade, não 

pelo valor do conteúdo da afirmação que proferi mas porque coloquei o anúncio 

em questão e tratei as suas informações como opiniões. 
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A opinião nos Media. 

 

 Mas a evidência de tratar grande parte dos assuntos como opiniões 

parece estar bem presente na nossa sociedade. Seja nos jornais, na rádio ou 

na televisão, artigos de opinião e espaços de antena onde qualquer pessoa 

poderá expressar a sua opinião sobre um qualquer assunto em debate estão 

disponíveis. 

Analisemos um pouco mais detalhadamente este fenómeno e 

procuremos a Opinião, começando por notar que, tal como sucedeu nas nossas 

conclusões sobre alguns blogs, a opinião, tida como verdade, confere à 

opinião pessoal que julga outros (assuntos ou pessoas) um poder imenso, na 

medida em que se permite a sua difusão para um grande número de pessoas. 

No entanto e, porque os intervenientes são, na sua grande maioria, cidadãos 

anónimos, calcula-se que a sua influência não baste para que a opinião se 

tome como verdade para os leitores, ouvintes ou telespectadores.  

Mas, na evidência deste anonimato, revela-se uma outra vertente da 

opinião e, para cada interveniente anónimo aparece associada uma profissão, 

mesmo que, para o assunto em debate, essa profissão não tenha qualquer 

valor epistemológico. Pois de que vale saber que o senhor Joaquim Alberto é 

Médico num debate sobre tácticas de futebol? 

Isto parecerá um pequeno detalhe sem importância, porém, a opinião 

veste-se novamente aqui como verdade e, sub-repticiamente, nos vai dizendo 

que o “senhor doutor” sabe, ao paço que o “empregado de café” não sabe. 

Mesmo que o assunto seja alheio, tanto a um, como a outro. 

Todavia, isto torna-se mais evidente numa outra espécie de espaços 

sobre a opinião. Aqueles onde, semanalmente, já não anónimos, mas figuras 

públicas, elaboram os seus comentários em jeito de resumo, sobre os 

acontecimentos mais relevantes que ocorreram no nosso país. 

A opinião agradece. Numa sociedade acrítica e onde um saber parece 

não querer, de facto, ocupar lugar, resumos das questões mais relevantes 

aparecem ao comum espectador como valiosas sebentas que, quando bem 

memorizadas, poderão ajudar a “saber” sobre determinados assuntos “sem 

perder tempo” e “sem esforço”. Saber pré-feito, instantâneo, basta apenas 
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juntar água, isto é, ligar a televisão, o rádio, ou abrir o jornal, na hora certa 

ou no local indicado e imediatamente estaremos prontos para, no café, contar 

aos amigos, mas agora não apenas no café e não apenas entre amigos, pois 

também o fazemos nos blogs e nos programas de opinião anónimos, entre 

amigos e desconhecidos. 

Sub-repticiamente, mais uma vez, nos aparece a relação entre a 

profissão ou o estatuto social, face ao saber sobre determinados assuntos: o 

senhor ou senhora x ou y são conhecidos, falam eloquentemente, são de uma 

profissão x ou y, logo, que razões haveríamos nós de ter para duvidar daquilo 

que estão a dizer?  

E que tal a seguinte: Falar eloquentemente não é sinónimo de verdade, 

nem ser conhecido garante necessariamente mais saber, nem o facto de ser 

de uma profissão socialmente mais valorizada me garante o saber para falar 

de todos os assuntos, logo, a grande maioria daquilo que é dito pelos 

comentadores fazedores de opinião, pode muito bem ser tomado como nulo 

na aferição de verdades. No entanto, as suas opiniões são tomadas como 

verdades, na medida em que tais comentadores são pagos para dizerem as 

suas opiniões sobre vários assuntos e, a partir destas, muitas pessoas irão 

conduzir as suas decisões e julgamentos sobre outros (assuntos ou pessoas), 

num mecanismo de persuasão, lembrando-se daquilo que o senhor ou senhora 

x disse tão eloquentemente no jornal, na rádio, ou na televisão.  

Mais uma vez, não é ao conteúdo daquilo que é dito como contraponto 

que procuramos aqui fazer relevar mas, o facto de, assumindo tais afirmações 

como mera opinião, cultivando um espírito crítico nos espectadores, 

assumindo “não sei” como uma possibilidade, e um “porquê?” com mais 

frequência, deixaríamos de tomar essa opinião como verdade e tomá-la-íamos 

como aquilo que é, opinião. 
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A opinião na “religião”. 

 

O peso do valor moral de uma tomada de posição, face à recusa da 

acepção de uma opinião como verdade, torna-se evidente num outro 

fenómeno social com consequências directas na vida das pessoas – as igrejas 

neopentecostais tais como a Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Cristo 

Vive, Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Igreja Maná, entre tantas 

outras, caracterizam-se por uma abordagem particularizada a determinados 

problemas sociais e pessoais, estando estrategicamente7 localizadas em 

bairros mais problemáticos das grandes metrópoles.  

Uma opinião “sem tempo” e que procura “resultados imediatos”, uma 

opinião acrítica que não admite “não sei” e não exige um “porquê?” torna-se 

Deus destas igrejas. Assim, sem perder tempo e de forma imediata, os 

milagres são oferecidos como solução eterna para os problemas; tudo é 

possível, não há limites para a acção divina, pelo que não há espaço para um 

“não sei” na medida em que este seria visto como uma insuficiência divina. 

Tudo é possível para este Deus da opinião e, aliado a uma forte capacidade 

retórica dos seus pastores, os “porquês?” vão-se dissolvendo na submissão e 

na premente necessidade de ajuda por parte do seu rebanho. 

Mostrar este Deus como sendo opinião e procurar um modo de cultivar 

um espírito crítico em pessoas carentes de soluções, torna-se uma tarefa 

gigantesca à qual não poderei aqui dar resposta. No entanto, considero que a 

proliferação deste tipo de igrejas, não se deve apenas a uma crise ideológica, 

ou melhor, esta crise ideológica não está dissociada da tomada de 

determinadas opiniões como verdades e que esta, apesar de oculta, exerce 

poder sobre a vida de milhares de pessoas.  

 

 

 

 

 

                                                 
7 Na medida em que os assuntos tratados pelos pastores se coadunam intencionalmente com o 

estilo de vida de classes desfavorecidas em situações problemáticas e de risco. 
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A Opinião oculta em “toda a gente sabe isso”. 

 

Poderíamos supor que a relação entre as igrejas neopentecostais e a 

opinião não constituiria um problema que importe verdadeiramente à 

filosofia, na medida em que se trata apenas de um fenómeno de índole social 

muito específico e não tanto denunciador de um certo mal-estar do saber, 

uma vez que “toda a gente sabe” o que visam essas igrejas. 

Mas a opinião é mais astuta do que parece e, escondida atrás daquilo 

que não parece merecer contestação, diante todos ela se vai deixando passar 

como verdade. 

Toda a gente sabe que: “Nas eleições se vota nas políticas e não nas 

caras”. Mas, quantos dos votantes conhecem as políticas envolvidas e, porque 

se mostram outdoors com a face do candidato associados a frases que são 

mais de venda do que de política? A opinião é opinião na expressão “toda a 

gente sabe isso”, mas sê-lo-á de facto? Parece-me que ela é tomada como 

verdade, na medida em que continuo a ver outdoors ainda com caras e ainda 

com frases de venda. 

Contudo, não apenas na política, como também nas expressões 

quotidianas, poderemos vislumbrar o lugar dessa opinião mentirosa. 

Toda a gente sabe que quando dizemos “vamos ao que interessa” ou 

perguntamos “justifica-se?” não estamos necessariamente a falar de dinheiro. 

Mas estarão estas expressões assim tão dissociadas da importância, cada vez 

maior, que se dá aos aspectos financeiros? Quando dizemos “vamos ao que 

interessa” estamos, por vezes, a falar de dinheiro, mas o dinheiro interessará 

de facto? Ou a opinião foi aqui tomada como verdade? Quando, depois de 

apresentar uma proposta alguém profere a frase: “vamos ao que interessa”, 

será isto mera expressão inconsequente ou, sinal mesmo da passagem da 

opinião mentirosa à sua verdade? 

Quando, nos programas de entretenimento portugueses se associa um 

saber parolo a uma expressividade nortenha ou alentejana, toda a gente 

saberá que isso é apenas coincidência inconsequente, ou que, de facto, pela 

quantidade de repetições deste tipo de “fenómeno cómico”, essa é já não 
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mera opinião mas opinião como verdade, levando depois a preconceitos 

discriminatórios8? 

Toda a gente sabe que é simples dever publicitário a apresentação de 

jovens “belos” nos anúncios, nos filmes, nas campanhas mas, aparecendo a 

velhice como um mal a evitar e a adiar o maximamente possível e, quando se 

diz a um velho “você não é nada velho, não diga isso”, essa opinião de que a 

juventude é mais valiosa do que a velhice será mera opinião, ou opinião 

vestida de verdade? 

 

Tudo isto talvez não fosse tão grave numa sociedade cultivada por 

valores filosóficos da “não-imediatez” de juízos, de posições críticas e de 

tomadas de consideração das opiniões como tal, mas, não sendo o caso e, 

tendo a opinião valor de uma verdade, exigir-se-á a intervenção da filosofia 

em todas as áreas onde a opinião parece ser orfã da própria Opinião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 O suporte técnico por telefone de uma das grandes empresas de telecomunicações em 

Portugal, a TMN, não aceita, para esses cargos, pessoas que detenham algum tipo de 

pronúncia. 
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Conclusão: A filosofia e a Opinião (e a opinião na filosofia). 

 

Tentou-se mostrar um problema que, sob vários prismas, parece ter 

graves consequências no modo de vida da nossa sociedade e procurou-se abrir 

a filosofia a novos domínios do sociável, usando-a como possível resposta. 

Há, no entanto, uma última dificuldade que deverá ser cuidada, por 

nós, neste ensaio, pois esta filosofia não poderá cumprir os seus objectivos se, 

no seu seio, se encontrar essa opinião mentirosa tida como verdade, esse 

espírito acrítico e essa recusa do “porquê?”. 

A consciência da importância da inclusão num discurso de expressões 

como “na minha perspectiva”, “segundo aquilo que li”, “apesar de não ter 

lido toda a obra” ou “dentro das minhas limitações” é necessária numa 

sociedade incapaz de fazer uma filtragem quando se ouve ou se lê um 

discurso. 

Se tal não for feito corremos o risco de, por exemplo, dizermos que 

Platão falava em dois mundos, de isso ser objecto de questão num exame 

nacional e, de suscitar nos leigos em filosofia, o riso e a exposição ao ridículo 

da comunidade filosófica, como aquela que “está lá no mundo das ideias” e 

que “pensa nas nuvens”.  

O que deveria ser mera opinião passou a verdade e Platão, como autor 

de uma teoria do conhecimento que compreende dois mundos, aparece hoje 

em várias sebentas. No entanto e, ainda desenvolvendo este exemplo, aprendi 

que, no original grego, Platão nunca se refere a dois mundos, sendo antes 

ideias e coisas, partes de um mesmo mundo. 

Significa isto que, o que aqui está dito deve ser tomado como verdade, 

no lugar da opinião mentirosa denunciada? Significa que deverei “dizê-lo 

cantando a toda a gente”? De modo algum. Não posso, deverei estar calado, 

pelo menos, até saber ler grego e investigar estas informações.  

Claro que esta exigência de cepticismo é de índole pessoal e não se 

procurará ver transmitida, por capricho, a outros iniciados em filosofia. Mas, 

pretende-se denunciar um espírito acrítico presente na grande maioria dos 

estudantes de filosofia pela sua incapacidade/recusa em não fazer mais do 

que repetir aquilo que o professor disse; um certo medo de uma afirmação de 
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“não sei”, tendo que ter opiniões sobre todos ou quase todos os filósofos 

presentes na história e uma ausência assustadora de “porquê?” num silêncio 

que abrange a grande maioria dos colegas de curso. 

Assim, tal como na publicidade, na Internet, na politica, nos Media, nas 

“religiões”, nas expressões comuns e na acepção de valores sociais, também 

na filosofia e no exercício e manifestação desta, parece estar presente essa 

opinião mentirosa que deverá ser objecto de uma Opinião. 

 

Não se pretenderá negligenciar a liberdade de expressão, mas sim 

expor a opinião ao seu próprio ser. Não se pretenderá aniquilar a opinião, 

antes, devolvê-la ao seu ser, pelo uso de um espírito crítico, de uma acção de 

“porquê?”, de uma consciência de um “não sei”, dando à filosofia, pontos de 

partida para a sua re-valorização como resposta premente e necessária na 

nossa sociedade. 

Este procurou ser um trabalho preliminar de levantamento de uma 

possível questão, não ainda, creio, tomada em toda a sua força pelo pensar 

filosófico. Quando tomamos uma opinião como verdade, não estamos num 

mero patamar de concordância, estamos a viver de acordo com e, isso, traz 

implicações directas no modo como conduzimos as nossas vidas e o nosso 

mundo.  

Espero que possamos investigá-la. 
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