
O convite para desenhar o logotipo para o centenário da FCUL foi-me feito 
por telefone. A Faculdade foi-me resumida na frase 

“Nas perguntas de hoje as respostas de amanhã”.

Talvez por ser uma conversa telefónica e de a mensagem ter de ser clara e 
expedita, deram-me uma espécie de mote para a Faculdade, deixando de fora 
detalhes da sua história não linear ou especificidades de pormenor.

De entre as infinitas formas possíveis de o fazer, esta fora a forma como a 
Faculdade me fora apresentada e foi isso que tomei como ponto de partida. 

Desmontemos, então, aquela frase inicial:

ACÇÃO
Perguntas / Respostas 

TEMPO
  Hoje / Amanhã

A FCUL definia-se por duas acções inscritas 
em dois tempos concretos

Mas não só: 
A frase indicava ainda 

uma intersecção das duas acções

(Que) nas perguntas de hoje , (estejam) as respostas de amanhã

e / ou 

uma transformação potencial de uma acção 
noutra no decorrer do tempo

(Que) as perguntas de hoje, (sejam) as respostas de amanhã

 

(graficamente simples  
uma coisa mais ou menos assim)

...

O desenho de logotipos comemorativos é recurso comum para representar  e 
reunir visualmente várias ideias acerca daquilo que se celebra. 
A forma do logotipo deverá sugerir as partes de um todo, não se resumir a 
apenas uma das partes e veicular uma ideia que é maior que a soma destas 
parcelas, um signo.

Este símbolo,  representava quase na perfeição o modelo de 
conhecimento PRAGMÁTICO, parafraseado no mote, mas tinha leituras 
demasiado específicas e muitas delas antropomórficas ou animistas: um olho, 
uma roda de um carro, uma espiral vista de cima, um capacete romano...

Mesmo assim estávamos no caminho certo, tínhamos era de conter na forma 
mais coisas como a espiral e menos coisas como o capacete romano.

Aqui,  , já se liam esquemas da crosta terrestre e da atmosfera, 
escamas, padrões naturais, representações diagramáticas, órbitas ... e uma 
representação do modelo de conhecimento pragmático. 

  retorna à representação do mote inicial, sendo 
uma espécie de visão monocular de parte desse diagrama 

                                                                               
e reforça e aumenta os possíveis significantes que lhe estão 
associados
— as referências visuais ao léxico das disciplinas 
leccionadas na FCUL — 
logo, o seu significado e a sua extensão enquanto signo são 
expandidos.

Quanto ao PRAGMATISMO, sublinhei uma parte do livro de William James
Pragmatism:
A new name for some old ways of thinking (1970) 
 
que me parece esclarecedor deste conceito que tenho vindo a referir: 
(traduzido livremente para português)

‘O pragmatismo está completamente armado e militante 
contra o racionalismo enquanto pretensão e método.  
Mas, à partida, não representa resultados particulares.  
Não tem dogmas e doutrinas, salvo o seu método.
Como disse o jovem pragmatista italiano Papini, o 
pragmatismo reside no centro das nossas teorias, 

como um corredor num hotel.

Vários quartos se abrem para este corredor.  
Num deles podemos encontrar um homem a escrever um 
tomo ateístico; no próximo alguém que reza de joelhos 
por fé e força; num terceiro um químico a investigar 
as propriedades de um corpo. Num quarto um sistema 
de metafísica idealista é excogitado; num quinto a 
impossibilidade da metafísica é demonstrada.  
Mas o corredor é para todos o mesmo, e todos têm de 
passar por ele se quiserem, de forma práctica, sair ou entrar 
nos respectivos quartos.
Sem resultados particulares, então, mas uma atitude de 
orientação, é o que significa o método pragmático. 

A ATITUDE DE SE AFASTAR DE COISAS 
PRIMEIRAS, PRINCÍPIOS, ‘CATEGORIAS’, 
SUPOSTAS NECESSIDADES; 
E OLHAR PARA COISAS ÚLTIMAS, FRUTOS, 
CONSEQUÊNCIAS, FACTOS.’
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