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Pôr as pessoas a pensar

(I Cartas e escritos da prisão, de Dietrich Bonhõffer é a obra que, a

21, irá abrir o curso Filosofia, Literatura, Espiritualidade, na Capela
do Rato, em Lisboa. É a quarta edição da iniciativa, com coordena-

ção científica de Maria Luísa Ribeiro Ferreira, professora catedrática

aposentada da Faculdade de Letras de Lisboa, que vai justamente dar

a conferência sobre o teólogo alemão.
Ao correr das 14 sessões, até 28 de abril, sempre às segundas-fei-
ras, das 18 e 15 às 20, propõe-se ainda a leitura de obras de J.M.

Coetzee, A Vida dos Animais, Teolinda Gersão, Silêncio, Jean-
Paul Sartre, Huis Cios, Maria Gabriela Llansol, Os Cantores de

Leitura, Daniel Faria, Poesia, e Marguerite Yourcenar, Memórias de

Adriano, entre outras. Serão apresentadas por conferencistas como
Helena Buescu, Maria Teresa Dias Furtado, João Barrento e Maria
Filomena Molder. Um curso que tem surpreendido pela participa-
ção, lima média de duas centenas de inscritos, nas edições ante-
riores, e que pretende, como adianta ao JL a coordenadora, "pôr
as pessoas a pensar sobre vários temas e a contactar com autores
menos conhecidos".

Jornal de Letras: O que se pretende
com esta triangulação entre Filosofia,
Literatura e Espiritualidade?
Maria Luísa Ribeiro Ferreira: O objetivo é

divulgar pensadores, escritores, sem-

pre com base nos livros, que são lidos e

comentados. A ideia é também pôr as

pessoas a ler.

E a pensar?
Sim. Sou professora de Filosofia e perten-
ço à comunidade da Capela do Rato e achei que seria interessante

pôr as pessoas a pensar sobre determinados temas. Quem vai

apresentar as obras são professores universitários, com trabalho

ligado a determinados autores e filósofos e que procuram tratá-los
de uma forma acessível.
Mas o curso já tem uma história. Surgiu há quatro anos, com uma
primeira edição, Os filósofos também falam de Deus, em que se fez
um levantamento sobre o modo como Deus tinha sido pensado,
ao longo da história da Filosofia, de Platão aos atuais pensadores,
como Simone Weil ou Paul Ricoeur. Houve uma adesão enorme.

Surpreendeu-a?
Sim. Inscreveram-se 200 pessoas, o que é estranhíssimo para mim,
porque estou habituada a organizar sessões em que por vezes vão 10.
Senti um grande interesse e o público é muito diversificado. Muita

gente que nem sequer tinha a ver com a Capela do Rato. E foram

passando a palavra. No ano seguinte, fizemos outro curso sobre as

grandes correntes da Ética ocidental. No ano passado, a Filosofia e a

Literatura cruzaram -se com a análise de obras que podiam ser pers-
petivadas das duas formas.

Este ano, haverá um alargamento de campo?
Digamos que passámos da Filosofia pura e dura à Literatura e à

Espiritualidade. E embora as inscrições ainda não estejam fechadas,
curiosamente vamos ter mais jovens.

Como é a recetividade do público?
Às vezes, acham um pouco difícil. Os conferencistas que convido são

geralmente pessoas que sabem motivar para as leituras, com rigor,
mas sem usar uma linguagem hermética. A única coisa que lhes digo
sempre é que sejam claros, seguindo Ortega y Gasset, para quem a
clareza era a cortesia do filósofo. .11 maria leonor nunes


