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O que aprendi com… 
Luís Carmelo

Aprendi que as linguagens, quaisquer entre elas, 
são “um dos objetos mais intrigantes de pesquisa, 
a tal ponto que acabarão mesmo por se instituir 
enquanto alvo preferido das grandes perguntas”. 

Será isso revelador da antecâmara da criação e funcionamento 
do sentido de ser gente, em especial num mundo tão complexo 
quanto o presente? 
Carmelo é um semiólogo. Alguém que reflete sobre a engenha-
ria das ideias, de todas as ações e pensamentos humanos. Por 
isso, ela é a ciência dos signos, estudando os fenómenos de 
significação. Isto desde todas as artes, passando pela religião e 
as ciências. E o que quererá isso dizer?
O autor parte do milagre referido por J. Deely. O “momento em 
que o homem, para além de usar gestos naturais para exprimir 
fome, raiva ou medo, terá também captado a noção de que 
este gesto possui a virtude de significar”. Ou seja, abrindo-se à 
possibilidade de haver uma ilimitada seleção de interpretações 
do que ali se estaria a passar. 
O prefácio do neurocientista António Damásio avisa-nos que 
o autor “não é um neurobiólogo, mas compreende a natureza 
da evidência biológica e a forma que uma teoria neural deverá 
assumir”, considerando que esta é uma obra de referência 
quando pensamos no encontro das perspetivas da filosofia e 
da neurobiologia na pesquisa de sentido para o labirinto da 
consciência humana. 
Mas voltemos à semiótica e ao que ela pode predizer e retrodizer, 
servindo o caminho da desconstrução no embaraço da “letra e 
do corpo”. Ou como diria, ainda, Deely, a semiótica como “uma 
habitante bem comportada da grande casa da lógica”. Apesar 
disso, a filha pródiga da razão, haveria de ser convocada – um 
dia – para novas dimensões da consciência. E este é um livro 
sobre isso mesmo.
Esta é uma obra que pretende libertar o ser humano de uma 
mente (cristalizada) onde tudo parece ser jogado, provando 
isso mesmo através do exemplo onde fumo pode querer dizer 
fumo para uns e, ao mesmo tempo, fumo pode querer dizer 
fogo para outros. Aqui o “outro é também já a consciência de 
uma diferença essencial”. Agora, pergunto eu, será isso que nos 
torna diferentes de todos os outros seres sencientes? 

Na esteira da construção de um homem moderno, o autor evoca 
Foucault ao introduzir a linguagem, “não já como uma amálgama 
de signos inseridos... Enquanto entidade complexa, autotélica 
e reflexiva que se tornará, também, em objeto privilegiado do 
saber”, surgindo deste modo a “crença da novíssima ‘cultura’ ”. 
Para Luís Carmelo, a modernidade é a responsável pela des-
coberta do sujeito e das linguagens como “alvos narcísicos 
do novo olhar”. A esta se deve, igualmente, o “segmentar e 
autonomizar irredutivelmente os saberes, do mesmo modo 
que, ao inventar as outras eras históricas e a própria “história 
científica”, ela – a modernidade – se descobriu subitamente 
como moderna.
Carmelo levanta, ainda, a possibilidade da consciência não poder 
ser explicada através de funções cognitivas como a linguagem, 
memória ou razão. Note-se que António Damásio defende, a este 
propósito, que as primeiras formas de consciência terão prece-
dido e precedem ainda quaisquer “inferências e interpretações”. 
Remetendo-nos para a “transição biológica que possibilitou e 
possibilita as próprias inferências e interpretações”.
Salienta-se, deste modo, a ideia de “sentimento de si”, a que 
muito ajudam a capacidade de aprender, retendo essa mesma 
experiência prévia “presa” numa consciência nuclear, original 
portanto e, ainda, a capacidade de estar constantemente a 
reativar esses registos originários (akáshicos).
Este é um livro onde o mundo da química, da biologia, da 
semiótica e da filosofia se entrecruzam face às ocorrências  
da consciência. 

Paulo Vieira de Castro 

‘A vida em livros...’
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