
  

 

 
Universidade de Brasília 

Instituto de Ciências Humanas 
Departamento de Filosofia 

 
 
 
 
 

Ideia e prática de um filosofar indigentemente pessoal 

de um aluno de graduação em filosofia da UnB 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Monografia filosófica  
Orientadora: Ana Miriam 
Wuensch.  
Aluno: Josafá da Silva Oliveira.  
Matrícula: 07/48323. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasília, dezembro de 2011 
 
 

 

  
 

 
 

 



  

 
 

 

Ideia e prática de um filosofar indigentemente pessoal de um 

aluno de graduação em filosofia da UnB: 

Esboços de um ensaio filosófico 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Texto final da disciplina 
Monografia Filosófica, apresentada 
como exigência parcial para a 
conclusão do curso de Bacharelado 
e Licenciatura em Filosofia da 
Universidade de Brasília.  
Orientadora: Ana Miriam 
Wuensch.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasília, dezembro de 2011 
 

 

 

 

  
 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos que acreditaram e me encorajaram na perseguição dessa 

obstinação.  

 

  
 

 
 

 



 

 

 

  
 

 
 

 
 



  

Resumo: Esse texto é constituído por uma série de declarações sobre a definição de 

filosofia a partir de uma perspectiva pessoal de um aluno de graduação em filosofia de 

uma universidade brasileira, mais especificamente, a Universidade de Brasília (UnB). 

Sua insinuação se justifica como um experimento pedagógico filosófico que visa 

mostrar a prática de um filosofar tal como concebido por um aprendiz de filosofia e 

colocar sob exposição o que um aluno dessa específica ou similar situação entende que 

seja a filosofia baseado em suas vivências (pessoais, regionais, escolares, acadêmicas, 

etc.). Vale-se de certa liberdade literária e filosófica e pretende, com isso, criticar certos 

preconceitos formais acadêmicos que suprimem um manifestar passional e mais 

autêntico da filosofia.   

Palavras-chave: Filosofia latino-americana. Filosofia no Brasil. Filosofar. Paixões.   

 

Abstract: This text consists of a series of statements on the definition of philosophy 

from a personal perspective of a graduate student in philosophy at a university in 

Brazil, more specifically, the University of Brasilia (UNB). His suggestion is justified 

as an educational experiment that aims to show the philosophical practice of a 

philosophy as conceived by a student of philosophy and put under exposure to a  

 student  that specific or similar situation  understands the philosophy is based on 

his experiences (personal, regional, school, academic, etc.). Relies on certain literary 

and philosophical freedom and wants with it, criticizing certain 

formal academic prejudices that suppress a manifest more passionate 

and authentic philosophy. 

Keywords: Latin American Philosophy. Philosophy in Brazil. Philosophizing. Passions. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 



  

Sumário 

Considerações preliminares................................................................................... pág. 6 

Autobiografia Filosófica......................................................................................... pág. 8 

1ª Parte..................................................................................................................... pág.8 

2ª Parte.................................................................................................................. pág. 10 

O início.................................................................................................................... pág.13 

Escritos que pretendem ser filosóficos. Prólogo sobre algo que possa ser 

considerado filosófico........................................................................................... pág. 13 

A filosofia do ponto de vista de um graduando qualquer, eu........................... pág. 15 

Considerações lógicas............................................................................................ pág.17 

Reflexões sobre a possibilidade............................................................................ pág.18 

2* fragmento..........................................................................................................pág. 19 

A profundidade da verdade..................................................................................pág. 19 

Reflexões e críticas ao espírito comentador........................................................pág. 20 

2* fragmento......................................................................................................... pág. 21 

3* fragmento......................................................................................................... pág. 21 

4* fragmento.......................................................................................................... pág.22 

5* fragmento......................................................................................................... pág. 23 

6* fragmento......................................................................................................... pág. 24 

7* fragmento......................................................................................................... pág. 24 

O registro como meio de materializar intenções filosóficas............................. pág. 24 

2* fragmento......................................................................................................... pág. 24 

3* fragmento......................................................................................................... pág. 25 

4* fragmento......................................................................................................... pág. 25 

O déspota filosófico.............................................................................................. pág. 26 

Reflexões sobre a história da filosofia................................................................. pág. 27 

2* fragmento......................................................................................................... pág. 28 

3* fragmento......................................................................................................... pág. 28 

Interpretações....................................................................................................... pág. 29 

Característica do filosofar: reformulação da noção de essência...................... pág. 29 

2* fragmento......................................................................................................... pág. 30 

Fragmentos filosóficos.......................................................................................... pág. 30 

Escritos posteriores.............................................................................................. pág. 31 

 

  
 

 
 

 



  

2* fragmento......................................................................................................... pág. 32 

A violenta existência............................................................................................. pág. 32 

A filosofia indigente.............................................................................................. pág. 33 

2ª parte 

Reapresentação............................................................ ........................................ pág. 34 

Idéias de uma filosofia independente do passado.............................................. pág. 34 

2* fragmento......................................................................................................... pág. 35 

3* fragmento........................................................................................................ pág.  35 

4* fragmento........................................................................................................ pág.  35 

Sobre uma filosofia universal.............................................................................. pág. 36 

2* fragmento........................................................................................................ pág.  36 

3* fragmento........................................................................................................ pág.  36 

4* fragmento........................................................................................................ pág.  37 

5* fragmento......................................................................................................... pág. 37 

Definição de filosofia............................................................................................ pág. 38 

2* fragmento......................................................................................................... pág. 39 

3* fragmento......................................................................................................... pág. 39 

Aparecer: o fundamento da filosofia.................................................................. pág. 39 

2* fragmento......................................................................................................... pág. 40 

Filosofia: uma máquina incalculavelmente produtiva...................................... pág. 40 

2* fragmento......................................................................................................... pág. 41 

Inspiração nietzschiana........................................................................................ pág. 41 

Inspiração cabreriana.......................................................................................... pág. 42 

Indesejável anormal............................................................................................. pág. 42 

Poesias, sátiras e revelias filosóficas................................................................... pág. 43 

O objeto mais próprio do filosofar...................................................................... pág. 44 

2* fragmento......................................................................................................... pág. 45 

Escrito Sério.......................................................................................................... pág. 46 

Repentinas reflexões sobre a vida....................................................................... pág. 46 

2 * fragmento........................................................................................................ pág. 47 

3* fragmento......................................................................................................... pág. 47 

A rebelde filosofia................................................................................................. pág. 48 

Filósofo, o contador de histórias......................................................................... pág. 49 

 

  
 

 
 

 



 

 

 

 
  
 

 
 

Outras críticas a tradicional história da filosofia.............................................. pág. 49 

2* fragmento......................................................................................................... pág. 50 

Escrito Direito........................................................................................................pág. 51 

O representar como fundamento de um filosofar mais amplo, e conseqüentemente 

mais rudimentar................................................................................................... pág. 52 

Proposta para uma atitude filosófica mais autêntica........................................ pág. 53 

Filosofia Josafina...................................................................................................pág. 55 

Bibliografia.............................................................................................................pág. 57 

Anexos.....................................................................................................................pág. 59 



   6
 

Considerações preliminares 
 

Estes escritos se guiaram com um objetivo de atingir possíveis bases reflexivas 

para uma análise sobre a produção filosófica envolvendo uma reflexão histórica dessa 

produção relatada por um aluno de graduação em filosofia pela UnB, eu, o autor do 

texto. Fará alguns juízos sobre o lado bom e o lado ruim de uma história. Certamente 

não poderá exaurir completamente os assuntos que se referem a esse tema, visto que é 

bastante amplo o que está condensado no que denomino de “produção filosófica”. No 

entanto, focalizei o aspecto normativo da produção e alguns pontos dessa história que 

julguei serem essenciais para minha abordagem (na verdade o que me guiou fora apenas 

o capricho de minha personalidade “crítica a mim mesmo posterior”).  

O texto buscará se manifestar como uma prática de sua própria alternativa 

proposta, isto é, ele poderá em muitos momentos sair de certos padrões de filosoficidade 

e da formalização dessa produção filosófica já que se propõe a questionar tais padrões e 

apresentar suas próprias posições. De maneira geral o texto se apresentará de modo não 

tradicional. Como o próprio título sugere o texto buscará ser uma prática da alternativa 

proposta. 

A metodologia desse trabalho será bem singular de maneira que se utilizará de 

uma fonte não muito convencional na produção filosófica acadêmica. Essa fonte seria 

minha autobiografia filosófica, as minhas vivências filosóficas (minhas leituras e 

minhas experiências passadas) retratadas por minha personalidade literária. Há um 

problema metodológico nesse ponto, pois não é uma base objetiva de pesquisa e sim 

subjetiva. No entanto esse texto é bem mais filosófico do que científico. A bibliografia 

mencionada não deverá ser tomada como uma base para uma pesquisa objetiva sobre a 

concepção que ela apresenta de filosofia. Essa bibliografia serve apenas para ilustrar a 

idiossincrasia literária josafina, para tentar descrever certa personalidade mostrando 

alguns carimbos (falarei mais sobre o carimbo adiante) que a impressionaram.   

O texto estará dividido em duas partes (1ª e 2ª partes) as quais se subdividirão em 

pequenos textos que possuirão cada qual um título sugestivo, e alguns títulos abrangerão 

mais de um texto os quais estarão divididos em fragmentos.  

O texto será exposto na forma de um relato que tentará mostrar de que modo 

esse aluno de filosofia enxerga/define a filosofia a partir de seu ponto de vista que a 

 

  
 

 
 

 



   7
 

grosso modo, como já dito, será fundamentado pelas suas vivências filosóficas. No 

texto, faço apontamentos de algumas leituras, alguns autores clássicos, porém não 

preocupado em determinar as minuciosidades referenciais dessas breves citações (citar 

obra, página, cronologia, nome completo de autor, etc.). Além de ser uma proposta do 

texto o não citar, o texto buscará se manifestar assim na tentativa de provar sua própria 

tese que seria a da possibilidade do filosofar independente do citar. Outro motivo do não 

uso das citações seria a total responsabilidade do autor sobre tudo o que está sendo dito. 

Não quero responsabilizar ninguém pelo que estou dizendo. 

Busquei-me basear no senso comum que se tem das principais idéias desses 

autores (no que entendo ser esse senso comum) e que se tem da filosofia de modo geral 

tal como ela é proposta pela academia. Espero, ao fazer isso, não cometer nenhum erro 

grotesco, pois estarei tentando não extrapolar, até certo momento do texto, esse senso 

comum, esse consenso sobre o que seja a coisa filosófica.  

O texto apresentará as minhas concordâncias com determinados consensos 

judicativos sobre a definição de filosofia, no entanto apresentará posições próprias sobre 

a definição no que se refere à forma, ao conteúdo e à finalidade da filosofia.   

Não há nenhum grande final, não há nenhuma grande conclusão. As teorias aqui 

propostas são bem simples, diria que ingênuas (no sentido de que já podem ter sido 

pensadas) e pueris. Não são nenhuma revelação surpreendente imprescindível para a 

história do pensar, são apenas revelações íntimas de alguém que está convencido que 

filosofa. Estava mais preocupado em ser autêntico. Achei que deveria ser sincero 

comigo mesmo para ser verdadeiro com os outros. 

* 

Esta monografia pretende tratar de um assunto que perpassará muitas questões: a 

questão da liberdade, do direito, da política, do poder, da submissão, da autonomia, da 

enfermidade, da saúde, da loucura, da sanidade, da embriagues, da sobriedade, da 

hipocrisia, da sinceridade, da brincadeira, da seriedade, do indivíduo, da sociedade, da 

inteligência, da imbecilidade, da paixão, da indiferença, do orgulho, da humildade, da 

ficção, da realidade, da falsidade, da verdade, da bondade, da ruindade, da tristeza, da 

alegria, da inocência, da maturidade, da ancestralidade, da posteridade, da repetição, da 

espontaneidade, da cooperação, da competição, do hilário, do trágico, da vida, da 

morte... Uma fundamentação fenomenológica da filosofia, uma tentativa de considerar 

todas as manifestações do filosofar. Este próprio texto foi concebido por vários estados 
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de consciência e em diversos instantes, diversos modos de compreensão, diversos 

estados de humor, de preocupações, de intenções, de inspirações... 

 

Autobiografia Filosófica: 

 Relato de minhas vivências do encontro com a filosofia na escola e 

na graduação da UnB e algumas reflexões e perspectivas como pretendente 

a um futuro professor de filosofia ou um “filósofo professor” 

  

Essa autobiografia foi composta de vários fragmentos que despontam todos em 

distintas descrições sobre minha vivência e intenções intelectuais. Certamente não 

podem ser exaustivos quanto ao conteúdo que relatam e que trazem, são apenas 

apontamentos que não podem equivaler ao total do que poderia ser dito sobre o assunto. 

A primeira parte são os escritos propriamente biográficos em que estão relatadas minhas 

vivências pedagógicas e minha inicialização filosófica. A segunda parte esta a minha 

crítica a esse processo pedagógico vivenciado por mim.  

 

1ª Parte 

 

Nasci em Açailândia cidade do estado do Maranhão em 1984 e lá permaneci até 

meus cinco anos de idade. Se me recordo bem tive um primeiro contato com a escola 

nesse lugar. Depois disso mudei-me para uma cidadezinha do interior de Goiás a 

noventa quilômetros de Brasília chamada Trajanópolis. Lá frequentei uma creche na 

qual já me iniciaram no processo de alfabetização. Ficava o dia todo lá, tomava café da 

manhã, almoçava e lanchava. Havia várias atividades entre elas brincadeiras, vídeos, 

desenhos, pinturas, aulas. Então me mudei para Padre Bernardo (cem km de Brasília) e 

lá permaneci até o 2º bimestre do 3º ano do ensino médio e, então, mudei-me para 

Brazlândia e estudei no CEM 01 (Centro de Ens. Méd. 01). Sempre estudei em escolas 

públicas e essa foi a melhor delas. Depois que conclui o EM (ensino médio), estava 

numa situação complicada, pois precisava de um emprego para permanecer no DF. 

Consegui o emprego, mas fiquei dois anos parados sem estudar, foi só curtição. Depois 

comecei a me preparar para o vestibular e desde então já estava decidido a ingressar na 

UnB. Matriculei-me no famoso cursinho preparatório Alub. O que aprendi em seis 
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meses fora realmente surpreendente, isso me mostrou o quanto o ensino público é 

precário. Estudei conteúdos que em três anos de EM não vira, praticamente aprendera 

novamente. Nesse momento já estava decidido a cursar filosofia. O fato de ter tido 

pouquíssimas aulas de filosofia no EM e de ter notado essa carência nas escolas 

públicas (ao menos nas que estudei) e de ter notado o valor de seu aprendizado me 

motivou saber mais sobre a filosofia e a querer cursá-la.  

 

     * 

Apesar de não ter acessado boas escolas, lia bastante, gostava muito. Comecei 

com as histórias infantis e gibis, era “viciado”. Depois, contatei livros de literatura e 

comecei a aprimorar meu vocabulário. O fato de ter desenvolvido o gosto pela leitura 

fora fundamental para minha formação. A ludicidade dos quadrinhos me atraiu. Ao 

mesmo tempo em que me divertia me familiarizava cada vez mais com as letras. 

Certamente é um ótimo recurso pedagógico de incitação literária e reflexiva. Noto que 

isso foi algo que contatei no mundo extraescolar. Não houve na escola um estímulo (no 

meu caso) à leitura. A ludicidade dos quadrinhos estimulou minha imaginação. Também 

gostava muito de artes marciais e até levava muito jeito para a coisa. No entanto, não 

tive condições para desenvolver tal habilidade. As academias daquela cidade interiorana 

eram efêmeras. Hoje penso em voltar a praticar.  

 

     * 

Aproximadamente com 12 anos iniciei-me no estudo e prática da música. Usava 

um velho método para iniciantes de um irmão meu. Destrinchei esse método e tocava 

duas músicas clássicas, tinha uma leitura de partitura bastante rudimentar. Quando me 

mudei para Brazlândia consegui melhorar minhas habilidades musicais. Foi meu 

primeiro contato com uma professora de música. Tratava-se de um programa do 

governo que durou seis meses.  

     * 

O meu contato com a filosofia no meio escolar fora insignificante, no mundo 

extraescolar me defrontei mais com ela, com os relatos sobre o que se tratava. Sempre 

me pareceu interessante o seu assunto, soava até meio obscuro e excêntrico, algo que 

ostentava certa superioridade (ou, como sugerira Sócrates, que ostenta grande 

humildade). Exposto isso, não tenho mais nada o que dizer sobre minha filosofia pré-
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academica, portanto em diante, minha análise deverá se dirigir a filosofia acadêmica que 

vivenciei.  

    2ª Parte 

 

O que mais me incomodou durante minha reflexão autobiográfica, aliás, ainda 

me incomoda, é sobre a distinção no senso comum filosófico do professor de filosofia 

para o propriamente filósofo. Quem ensina filosofia não filosofa, só ensina. Isto é 

praticamente senso comum entre muitos professores, alunos e filósofos (não digo que 

todos, mas que muitos). Há aceitação dessa crença como algo inquestionável, um 

princípio da produção filosófica e do seu ensino. Cada um em seu devido lugar. O 

filósofo acompanhado de sua solidão em que ele e suas próprias razões edificam uma 

opinião filosófica sobre a realidade, o professor com sua mera função de transmitir o 

que fora (oficialmente) dito de filosófico, e o aluno considerado aquele totalmente 

alheio ao conhecimento filosófico tem que absorver todo o conteúdo “professado” 1 

pelo professor. Ele só saberá a filosofia se ter se comportado como um papagaio atento 

ao que o professor falava para decorar os clichês filosóficos. É como se os pensamentos 

genuinamente filosóficos estivessem fora dele e ele impaciente para recebê-los se 

preocupasse apenas em reproduzi-los perfeitamente para se considerar entendido de 

filosofia. Alguém que nunca ouviu falar de filosofia é filósofo apenas em potência, mas 

não é em ato antes de contatar essa palavra. Antes os seus pensamentos não podem ser 

considerados filosóficos, ele ainda não era evangelizado. Desse modo o aluno nunca 

poderá sugerir uma filosofia se ele não conhece a palavra filosofia, o professor, ao 

contrário, pode sugerir porque ele conhece o cânone filosófico, portanto ele sabe o que é 

a filosofia. O professor reconhecerá o nível filosófico dos alunos analisando o que eles 

declararem baseado no que ele entende por filosofia, ou seja, justamente o que os 

filósofos disseram. Muitos professores se destacam do papel de filósofo e assumem a 

figura de reprodutores de pensamento, o aluno já habituado a seguir exemplos, assume a 

mesma postura que o educador, entende a filosofia como um cânone que deve ser 

assimilado para o entendimento da filosofia, não vê sua assimilação como uma 

produção. A produção filosófica está destacada de seu ensino, são consideradas coisas 

                                                 

 

1 Faço aqui referência ao artigo do professor Paulo Ghiraldelli, Professor, teacher e coach, disponível 

em: http://ghiraldelli.blogspot.com/2010/05/professor-teacher-e-coach.html. 
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distintas, separadas. Isso ocasiona, a meu ver, um problema filosófico pedagógico. Não 

se faz filosofia ao ensiná-la, não se filosofa ao aprender filosofia.  

O professor Júlio Cabrera tem uma opinião interessante sobre o assunto: “a 

filosofia se esconde atrás de seu ensino” 2. Ele resume nessa frase o que julga ser um 

problema do ensino da filosofia. Afinal, qual a finalidade do estudo da filosofia se não o 

de filosofar? Haveria outro propósito que não este, seria ele apenas um capricho sem 

maiores preocupações? Parece que a filosofia permitida em seu ensino só pode ser a que 

está sendo ensinada. Todo o mais não importa nesse instante.   

 

     * 

Fazendo uma digressão e refletindo, ao modo de Descartes em seu livro: 

Discurso do Método, sobre minha formação cheguei a uma curiosa conclusão sobre o 

ensino da filosofia. Notei que o que aprendemos sobre o assunto não é suficiente para 

que tenhamos uma visão mais geral da filosofia. Pareceu-me bem limitada a noção 

ensinada do que seja a filosofia. Muitas vezes a noção superficial que se tem da filosofia 

seria apenas a de que nascera na antiga Grécia e que Sócrates, Platão e Aristóteles foram 

grandes filósofos (tiro essa impressão de minha vivência). Pareceu-me que a filosofia 

estava presa aos clássicos filosóficos e que ela só poderia ser extraída daí. Aprendemos 

filosofia apenas em determinados textos consagrados como filosóficos e não 

apreendemos extrair a filosofia fora desse contexto canônico. Não concebemos a 

filosofia em sua forma difusa, ou seja, uma filosofia que possa ser extraída de diversos 

contextos. A filosofia se apresenta a nos somente por meio do classicamente filosófico.  

O professor não educa filosofando nem fazendo o aluno filosofar, ele educa 

evangelizando. Preocupado apenas se o aluno absorveu o conteúdo passado. Acaba 

ignorando os conteúdos os quais os alunos atingiram e que poderiam ser também 

enfatizados. O professor não admite a disposição de receptor de conteúdo perante o 

aluno, ele foi treinado para transmitir e ele tem autoridade para tal empresa. Ele não 

concebe ser ensinado. Ele não consegue perceber a produção filosófica do aluno, parece 

ser inconcebível o aluno filosofar. Como já dissera, ele próprio se destaca do papel de 

produtor de filosofia, ele apenas reproduz o que é oficialmente filosófico. Mas o erro 

começa além de nosso tempo. Os professores procedem assim porque foram ensinados a 

de tal forma procederem. O problema já estava na formação desses professores. Eles 

 

                                                 
2 Lançamento do livro "Diário de um filósofo no Brasil", de Julio Cabrera. 2010, disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=CWDBU9byj5M.  
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aprenderam que sabiam tudo e que os alunos não sabiam nada e que a grande missão a 

se realizar seria a de transmitir essa sabedoria fechada exclusivamente neles. O 

professor assumiu a figura de referência filosófica, sua função estará plenamente 

satisfeita quando conseguir se referir ao cânone filosófico.  

Aprendemos a captar a filosofia apenas desse centro referencial, parece que ela 

só surge daí. Não conseguimos vê-la disfarçada em outros trajes que não os tradicionais. 

Não conseguimos vê-la em outros textos, em outras fontes que não nas consagradas pela 

tradição. A impressão é que está ausente quando está fora de seu tradicional contexto, 

ou seja, não conseguimos ver a filosofia em nosso tempo e em nosso território, em 

nosso contexto. A filosofia se mostra distante, de um tempo longínquo e de um 

território distante. Não captamos as filosofias dos textos, o texto com o adjetivo de 

filosófico é quem aponta o que é filosófico. Isso ocasiona que cultivemos um conceito 

filosófico muito restrito e fechado. Mas, o aprendizado da filosofia não seria 

interessante se cultivássemos uma compreensão mais geral? Não seria interessante se 

captássemos a filosofia de uma história em quadrinhos, de um filme, de um desenho 

animado, de um artigo de jornal, de um capítulo de novela, enfim de nosso contexto, de 

coisas do nosso cotidiano? Se captássemos nossa própria filosofia a sala de aula seria o 

palco de uma produção filosófica que não seria o produto exclusivo do pensador 

solitário, mas o produto de vários pensadores interagindo suas vivências, seus modos de 

pensar. Isso seria uma maneira interessante de contextualizar a filosofia com o presente 

e de concebê-la mais globalmente e também, o que é bastante interessante, de incitar a 

produção filosófica.   

*      

Ao ministrar aulas de filosofia, manifestamos o que imaginamos ser útil 

filosoficamente. Certamente baseado em nossas vivencias e preferências, rumamos para 

uma direção pessoal e temos uma visão nossa sobre o que é relevante filosoficamente. 

Não posso ter certeza de que o que considero relevante filosoficamente o seja para 

muitos outros indivíduos com diferentes potencias filosóficas. Mas, se o que eu digo 

não fora ainda experimentado (o que deve ser o mais esperado), creio que devo fazer a 

aposta de lançar isso para ser experimentado. Se não incorreria no estado de indecisão 

por ficar preocupado demais se será bom ou ruim a escolha temática que se faz. Essa 

preocupação é improfícua, pois nunca podemos ter certeza o quanto será bom ou ruim 

sobre algo que escolhemos antes de experimentar. Não sabemos se será mais proveitoso 
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tratar de um determinado assunto ou de outro. Nisso fazemos uma aposta e corremos 

esse risco. Mesmo o resultado de um experimento não pode nos dar muita certeza sobre 

a utilidade ou não, pois poderia ser mais entendido em determinado assunto o qual fosse 

mais proveitoso e em outro não. Mas alguém mais entendido do que eu nesse outro 

assunto poderia tirar mais proveito. Ou poderia suceder o contrário, poderia ser mais 

proveitoso o experimento do assunto o qual não tivesse muito domínio. Portanto só 

teremos uma ideia muito esboçada ao experimentarmos. Temos que experimentar e 

tentar tirar conhecimento disso. O Professor tem que assumir o papel de 

experimentador. Aliás, é necessária essa experiência para que haja o ato pedagógico. 

Porém, como já observara, há um risco e sobre o valor desse risco devemos ponderar. 

“O que estou produzindo?”, devemos nos perguntar. Perguntemo-nos também sobre 

qual o grande proveito, a utilidade do que estou a ensinar e como isso está sendo 

absorvido. O “o quê?”, o “para quê?” devem ser as perguntas precursoras na elaboração 

de um programa pedagógico.  

 

O início 

  

Francamente não creio que possa ser considerado um bom trabalho filosófico se 

comparado com belos textos que há por aí, é um texto muito difuso, pouco claro e não 

segue uma lógica argumentativa harmoniosa, não é coerente, não possui um tema bem 

delimitado e o que é pior, para um texto que pretende ser filosófico, não tem citação 

(isso me intimidou, pois um amigo fez um trabalho nessa linha libertária filosófica, mas 

ele também utilizou citação). Eu o considero uma teimosia minha em insistir com uma 

ideia que me veio à cabeça que a princípio me parecia clara, mas essa claridade acabou 

me ofuscando e me deixando tonto a ponto de não conseguir discernir o que estava claro 

a princípio. De certa forma a coisa desandou e eu não podia jogar fora um quadro 

iniciado que, apesar de que não sabia mais terminá-lo, já havia demandado trabalho. 

Deveria ter o concluído no instante em que o idealizei porque depois não consegui 

manter os mesmos traços singelos que antes fluíam naturalmente. A beleza que antes me 

encantava passou a ser reprovada, pois do dia para a noite meus padrões estéticos 

filosóficos se alteraram. Mas, quis continuar bricolando, mantendo minha ingenuidade 

estética do início e anexando os novos contrastes que deram a este texto uma aparência 

frankensteiniana. Partes de distintos todos formam aqui um todo à parte.         
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Escritos que pretendem ser filosóficos. 

Prólogo sobre algo que possa ser considerado filosófico 

 

Filosofia; quão fundo podemos chegar ao debatermos esse conceito? Que 

realmente implica tal terminologia? Quantas questões seriam possíveis formular sobre 

tal? Que seria a filosofia? Um questionamento arbitrário com respostas também 

arbitrárias? Ou um autêntico esforço em direção ao esclarecimento? Percebo que seria 

possível estender indefinidamente as questões sobre o termo e respostas dadas às 

questões, mas o discurso tem que se manifestar sob algum aspecto e para isso temos que 

escolher qual será esse aspecto, qual rumo tomará o discurso. Sem dúvidas existem 

inumeráveis modos do filosofar. A filosofia se mostra como um sol do qual infindáveis 

raios se espargem e cada raio representa uma possibilidade de se chegar até esse sol. 

Logicamente, pensando assim, os diversos caminhos da filosofia levariam ao mesmo 

ponto como os infindáveis raios levam até ao sol. Penso, nesse sentido, haver algo 

fundamental na filosofia. Dessa forma a filosofia seria um núcleo, não importa qual 

caminho se tome se ele chega a esse núcleo, ele terá que ser um autêntico esforço 

filosófico, será um discurso que intenciona chegar à filosofia3. Isso se considerarmos a 

ideia de uma objetividade filosófica, de uma universalidade do conceito. Dizemos que 

há filosofia de diferentes povos e civilizações: dos indianos, dos japoneses, chineses, 

indígenas..., várias filosofias particulares; mas deve haver algo estrutural que se liga a 

todos, temos que identificar esse elemento unificador, ou seja, a essência que 

caracterizará os elementos desse conjunto, desse universo4.   

Esses escritos pretendem ser uma representação filosófica, porém pretensão não 

implica uma certeza, é preciso algo externo que sustente a plausibilidade filosófica, é 

preciso que esse externo juiz diga: “isso é filosofia”. O que escrevo não ouso classificá-

lo como filosófico, não tenho essa autoridade. Para tanto devo submetê-lo a um exame 

que comprovará sua sanidade filosófica. Se o “filosofômetro” subir, nesse caso, então, 

 
  
 

 
 

                                                 
3Um determinado enunciado podemos construir de diversas formas, pode ser bem variada sua formulação, 
mas seu objeto tem que ser o mesmo em se tratando de enunciados sinônimos. A tese seria que existe a 
possibilidade de se referir a um objeto filosófico (idéia filosófica) por meio de um discurso não 
propriamente (oficialmente) filosófico. Se uma representação tida como não filosófica (fora da tradição 
escrita, por exemplo) se refere a um objeto filosófico (o que pode ser colocado como objeto filosófico? 
Diria que todos os objetos do mundo e os possíveis de serem pensáveis), essa representação não pode 
deixar de ser filosófica, haja vista que ela busca apresentar o objeto filosófico. No livro do professor Júlio 
Cabrera O cinema pensa:uma introdução a filosofia através dos filmes há uma interessante reflexão sobre 
a possibilidade representativa da filosofia. 
4 Há um evento miraculoso na mente humana, uma inconsciência se torna consciência. Isso é o que 
permite que o homem filosofe.  
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poderei estar convencido de que escrevo algo filosófico. (comentário posterior: o que 

significaria fundamentar a filosofia egoisticamente? Nesse caso seria contrariar o 

julgamento do externo juiz, não aceitar a leitura do “filosofômetro”.) 

Meu problema se coloca a partir disso. Se for necessário um julgamento 

filosófico para receber essa titularidade do que é filosofia, se é necessária a autoridade 

filosófica para legitimar um discurso filosófico, então a consideração feita a pouco da 

infindável possibilidade do acesso à filosofia não está correta. O caminho da filosofia 

somente poderá ser o mesmo tomado pelo juiz. Só se receberá a bênção do padre aquele 

que se tornar cristão, só se tornará filósofo aquele que seguir os preceitos daquele que 

poderá o legitimar como tal, a autoridade filosófica. 

 

A filosofia do ponto de vista de um graduando qualquer, eu. 

 

Esse ponto de vista poderia ser formulado de diversas formas5, não é como se 

acredita que cada indivíduo possui uma opinião e pronto. Parece-me que cada um pode 

ter uma infinidade de respostas distintas sobre um mesmo ponto e a que ocasionalmente 

escolhemos nos definirá, nos rotulará. Nossas dúvidas, nossas outras possibilidades de 

respostas não participam do que somos, somente o que manifestamos é o que será visto 

de nós. 

 No final nossos dilemas existenciais só apresentarão uma face da moeda, ou 

seja, o lado que escolhemos. Eis, para mim, o que se mostra como um dilema filosófico: 

o que falar sobre a filosofia, o que escolher diante de uma infinidade de coisas para se 

escolher? Essa resposta seria simples para alguém decidido, mas esse não é o meu caso 

e, portanto, o meu maior desafio filosófico seria começar o trabalho filosófico. Não se 

trata apenas de escolher qual caminho tomar para chegar a esse núcleo, trata-se de saber 

qual desses caminhos é o mais autêntico filosoficamente, qual causará maior impressão 

filosófica, é uma questão de mérito filosófico.  

Como alguém que pretende possuir o atributo de filósofo, eu também persigo 

uma “impressão filosófica”, ou melhor, A “Impressão Filosófica”. Assim como um 

carimbo tem seus relevos em traços bem definidos os quais irão imprimir sua 

personalidade, os filósofos e seus pensamentos dessa maneira se manifestam. Isso é 

 
  
 

 
 

                                                 
5 No futuro, dotado de uma leitura mais ampla e de uma maior experiência ponderativa, eu poderia 
formular de maneira bem mais filosófica esses escritos, mas não posso atravessar a ponte para a minha 
potencialidade futura, e teremos que nos contentar com a inocência pueril da minha pessoa atual com 
pretensão a filósofo. 
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uma característica egoísta de toda filosofia, a propagação de um ponto de vista singular 

como proposta para uma espiritualização da personalidade desse singular. Cada filósofo 

quer causar “A Impressão Filosófica” com o máximo de pompa filosófica possível. É 

certo que cada um está convencido de sua filosofia (chegar a uma conclusão filosófica é 

se convencer), mas o desafio aqui é convencer os outros, ou seja, evangelizar os outros 

com a sua convicção filosófica. Convencer é carimbar6. Quem é convencido carrega a 

marca do carimbo, está impressionado. O problema de estar impressionado é que nos 

definimos e nos fechamos numa impressão, só somos o que nos prescreve a impressão, 

o que pode nos impedir de encontrarmos outras impressões, de sermos nossa 

possibilidade mais própria.  

Qual o melhor caminho diante das inúmeras possibilidades de se chegar ao 

lugar? Qual é a fórmula do convencimento? Não preciso necessariamente convencer de 

um vislumbramento da verdade, mas me contento em convencer que o que eu digo é 

filosófico, contento-me em impressionar. Contudo, para tanto, preciso demonstrar o 

domínio da inconfundível técnica filosófica, tenho que ser digno da titularidade para 

poder tratar de tal assunto.  

Assim como o domínio de qualquer técnica, o da filosofia também exige um 

preparamento. Ninguém é considerado dominador de uma determinada técnica sem 

possuir um mínimo de atributos específicos que o qualifique como técnico. Esses 

atributos não são apenas natos, mas são aprendidos, são transferidos de alguma maneira. 

Sem esse ponto referencial de transferência não ocorre a formação do técnico. Desse 

modo a filosofia é aprendida, como uma técnica que deve ser dominada. Quem não tem 

esse domínio não pode ter o atributo de filósofo. Desde então percebi a importância do 

estudo da história da filosofia que serve como referência da técnica filosófica, sem esse 

arcabouço histórico dificilmente se forma um autêntico filósofo. As noções filosóficas 

ou os conceitos são adquiridos por memorização, há um treinamento. A filosofia surge, 

como já vimos, por meio de uma técnica, ela não surge em sua matéria bruta, ela é antes 

refinada por um ordenamento prático que é responsável pela formalização do discurso 

filosófico. Por se tratar de uma técnica ocorre certo procedimento padrão sem o qual 

não construímos o discurso filosófico.  

 
  
 

 
 

                                                 
6 Existem vários carimbos de diversas formas e diversos tamanhos, carimbos pequenos, Grandes, antigos, 
convencionais, atuais. É assim também na filosofia, temos o carimbo platônico, aristotélico, agostiniano, 
cartesiano, nietzschiano, marxista..., o meu, o teu. É um a priori individual filosófico. 
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O fato das coisas terem a natureza definida devem elas conter os atributos da 

definição para que sejam reconhecidas como tais coisas, a coisa é por que de algum 

modo ela já foi definida, já foi dado no passado o que ela seja. Se a catalogação do 

objeto filosófico ocorre (os registros da história da filosofia), então temos uma intenção 

a uma definição de filosofia (os textos nos mostram isso, conceituações 

propostas/defendidas/impostas do que seja a filosofia). Se a consciência intenciona uma 

concepção de filosofia, esse intencionar pretende definir a natureza da filosofia. Mesmo 

que não chegue a uma definição conclusiva esse intencionar é um processo de definição 

do que seja o objeto filosofia. Se a filosofia é um ato intencional, o que difere uma 

filosofia de outras é o objeto intencionado por cada uma. E o que as torna iguais é o fato 

de partirem de um mesmo plano objetivo, ou seja, dos objetos do mundo. Os objetos são 

o próprio mundo, o mundo é o conjunto desses objetos. As filosofias são iguais porque 

em ultima instancia se fundamentarão no mundo, e são diferentes porque cada qual trata 

de uma específica faceta desse mundo. 

Os objetos filosóficos são como se nos deparássemos com uma infinidade de 

poços disponíveis e possíveis de serem perfurados, e chegar a uma conclusão sobre uma 

questão filosófica seria como chegar ao fundo do poço. No entanto, por mais que 

insistamos em chegar ao fundo do poço, não chegamos a um consenso sobre a sua 

profundidade. Somos levados a intuir que, pelo fato do poço não chegar ao fundo, não 

tem fundo. Ou podemos arriscar intuir o contrário, ou seja, que o poço tem fundo. A 

verdade deverá estar em um desses dois liames: ou a afirmação é verdadeira, ou a 

negação da afirmação será (de qualquer modo a verdade é uma “forçação de barra” 

sobre a realidade, ela decide o que a realidade é e força a realidade a ser isso). 

                                                                

Considerações lógicas 

  

A ontologia lógica (ser ou não ser) orienta a definição da realidade na bivalência 

sendo ou não sendo. Se adotarmos o é incorreremos em insuficiência, pois a afirmação 

circunscreve a verdade de que temos sobre algo ser uma verdade que podemos 

vislumbrar. A afirmação só pode atingir o que já sabemos, é uma afirmação do que é 

alcançado. Algo não atingido afirmado só o pode ser de modo arbitrário ou hipotético, 

não poderá ser provado (cientificamente falando). A negação pode ser uma afirmação 

cautelosa, não é necessariamente uma anulação da afirmação, ela pode intentar 
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denunciar a pretensão de completude da afirmação. A negação não se refere diretamente 

ao que está fora da afirmação, mas indiretamente ela alude ao que não é afirmado. A 

negação é típica da atitude cética, a anulação da possibilidade da conjugação verdade e 

realidade, da verdade como sendo o quadro referencial da realidade. O instinto de ver o 

discurso como improvável e impossível de se absolutizar. Parece que a filosofia tem 

certa dose de instinto cético e não pode se determinar por um discurso e toda certeza 

que formulamos sobre ela é tão mortal quanto o próprio formulador. A isso se rebate o 

instinto filosófico contrário que quer construir a representação mais essencial, construir 

um carimbo em que sua Impressão permaneça indeterminadamente ou ao menos o 

máximo possível (instinto de dominação, de conspiração contra o futuro).  

                                                            

Reflexões sobre a possibilidade 

 

Na modernidade surge o discurso da isonomia, a criação de um termo comum 

entre os homens, um aperfeiçoamento da noção de natureza humana, nessa definição 

moderna de homem os atributos que eram considerados de uma natureza não humana 

passam a ser inseridos na categoria humana, o infinito, o ilimitado, o eterno, todas essas 

noções que estavam separadas da natureza humana mortal. Os atributos divinos são 

constituintes da natureza humana agora. Observamos o efeito reverso da anterioridade: a 

definição que limitava, circunscrevia a definição da natureza humana e sua visão/seu 

conhecimento sobre a realidade, aquilo que era tido como impossível se coloca como 

possível, há uma mudança na natureza humana. A partir de então não há como precisar, 

não há como definir o conceito de impossibilidade visto que esse conceito (a 

impossibilidade) está sempre sujeito a ser possível. Se antes havia limites bem 

determinados no mundo de hoje não seria possível determinar os limites, por isso a 

sensação do mergulho no infinito, no ilimitado. E se antes a impossibilidade se 

mostrava como um limite da possibilidade, hoje temos que o impossível é delimitar o 

possível. O impossível não é um conceito preciso, quer dizer, aquilo que é o limite do 

possível, torna-se um conceito impreciso visto que os limites da possibilidade são 

constantemente redefinidos. O que a um momento estava na impossibilidade passou a 

categoria de possibilidade. Há um rompimento das cercas da impossibilidade. 

Existe e existiram várias direções da filosofia como, aliás, pode existir e isso na 

vastidão do conceito possibilidade. O pensamento humano busca uma maneira de se 
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superar. Uma espécie de perseguição da possibilidade, a uma mudança de natureza. 

Portanto a conclusão da impossibilidade de determinação da necessidade da natureza 

permanecer constante, que sua formulação está sempre inacabada. Vemos que a 

definição dada pelos antigos se mostrou insuficiente para os subsequentes e a mesma 

lógica de insuficiência chegou até nós. Disso o mais plausível seria adotarmos uma 

generalização apressada, quer dizer, baseado nos fatos passados e nos atuais 

constatarmos o que fora sugerido atrás, que o conhecimento sobre essa natureza humana 

é inacabado, é sempre suscetível de um acréscimo. Ou poderíamos ir à direção oposta e 

dizer que há uma natureza humana. Porém, de qualquer modo há uma pretensão de 

verdade, de algum modo o conhecimento busca se relacionar com a verdade, e quanto 

mais ele se aproxima da verdade, mais ele se torna arbitrário, mais se torna inflexível, 

torna-se fundamental, tal como os fundamentos de uma casa, aquilo que sustenta.  

 

2* 

 

Acredito que as possibilidades existem independentemente de se pensarem 

nelas, numa expressão kantiana, elas são à priori.  

A possibilidade é mais poderosa que a necessidade, na verdade, num sentido 

figurativo, a possibilidade é mais necessária que a necessidade simplesmente porque ela 

é mais ampla, porque ela vai além do que deve ser. Ela não tem nenhuma obrigação 

com nada, não tem que entrar para o time de ninguém. A possibilidade é bem mais 

volúvel que a necessidade que sempre se mostrou como aquela senhora velha e 

rabugenta encarnação da seriedade que, francamente se vestiu com uma falsa 

indumentária de seriedade porque sempre levou a sério a futilidade. 

 

A profundidade da verdade 

 

Se a verdade é arbitrária, ela pode seguir várias direções que podem ser 

sustentadas razoavelmente. Para sermos razoável num determinado assunto basta que 

busquemos a pouca profundidade do mesmo, quer dizer que busquemos o raso. O raso 

seria o que alcançarmos. O lugar onde ainda permanecemos com os pés no chão, onde 

não nos afogamos, a parte da coisa que podemos detectar. É inconveniente prosseguir 

indefinidamente até o fundo do poço, um poço sendo escavado nunca poderá ser 
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utilizado, é como tentar perscrutar inteiramente a coisa. Porém se a coisa é um poço sem 

fundo, então seria um movimento arbitrário estabelecer um ponto antes do fim para que 

tenhamos a segurança da razoabilidade, como se escolhêssemos a profundidade do poço 

que perfuramos. Precisamos estabelecer um limite para nossa busca isso nos ensinara 

Kant. A faculdade cognitiva do homem se depara com limites. Isso equivale ao limite 

do que pode ser conhecido, o limite/extensão do raio de sua razão. Esse raio não é dado 

indefinidamente, ou seja, não se manifesta de imediato como uma reta que se origina no 

homem e segue assim infinitamente, esse raio pode ser vislumbrado. Kant nos mostra 

esse alcance do raio que corresponde ao limite. Sua constatação é lógica: o que está fora 

desse raio (da razão) não pode ser raciocinado, ou ao menos enquanto o raio não se 

estender além desse limite. A história nos ensina que o conhecimento humano evolui. 

Isso equivale a concluir que o raio se estende e consequentemente a racionalidade 

humana, sua faculdade cognitiva é ampliada na medida em que o raio aumenta. Se 

considerarmos isso a razão não é apenas um raio determinado, temos que considerar 

também a sua potência, ou seja, o que pode vir a ser razoável. Isso pode causar 

contradições num sistema determinado porque se considerarmos algo irracional como 

possível racional nesse sistema temos algo inaceitável para a lógica, teríamos uma 

proposição e sua contradição tidas como verdadeiras. Teríamos um problema da 

necessidade. As seguintes questões seriam levantadas: seria possível constatar a 

necessidade? E, se sim, o que pode ser considerado como tal? Se constatarmos a 

primeira teremos obviamente que sustentar a segunda. Ora se algo é necessário não 

poderá ser apenas para uma razão, mas para toda a potência da razão. Mas como 

constatar isso sem percorrer toda essa potência? E ainda, seria possível percorrer toda a 

potência, a possibilidade? Somos tentados a impossibilidade de tal projeto, mas como 

eu já dissera a impossibilidade não pode mais ser precisa, ela foi abalada. No entanto 

não temos argumentos para sustentar a necessidade sobre toda a potência, pois me 

parece que é preciso percorrê-la inteiramente para que constatemos a necessidade ao 

invés de simplesmente estabelecer que ela exista.                               

    

Reflexões e críticas ao espírito comentador 

 

             Percebi que fazer um trabalho de filosofia é impraticável (mais propriamente 

inaceitável) sem sofrer certa influência. Seria como se quisesse navegar com um barco a 
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velas e dispensasse a força do vento, como se estivesse com sede e não bebesse nada 

para que ela fosse saciada. Esse apoio do trabalho filosófico se manifesta como 

fatalidade. Devemos sempre partir de um ponto predeterminado. Mesmo o que se diz 

original em pensamento filosófico não transgride essa regra, não pode deixar de haver 

uma citação. A reflexão parte de outra reflexão. Pode ser a continuação de uma reflexão 

inacabada, ou apenas o reflexo de uma reflexão. Como sair desse jogo de espelhos que 

lança a mesma imagem ao infinito? Como se nossa reflexão fosse a causa de outra 

reflexão e assim as reflexões se estendessem ao infinito sendo a mesma imagem se 

repetindo e alterando apenas sua dimensão. Como se cada dimensão da reflexão 

estivesse apenas se adequando ao seu tempo.  

                                                      

2* 

 

No entanto, nesse ponto vejo uma deficiência em nosso treinamento. Um 

aprendiz de carpinteiro, por exemplo, aprende a fabricar uma cadeira de uma 

determinada forma, mas, a partir de então, sua intenção está livre para criar novas 

formas, ele não está preso a uma produção em série da mesma cadeira inicial. Não 

quero dessa maneira afirmar que não ocorre criatividade filosófica em nosso contexto, 

mas apenas que ela é tímida, não é muito preconizada, não se tem a ousadia de fazer 

outras cadeiras fora do padrão com o receio de que não sejam aceitas no mercado, no 

caso da filosofia que ela não seja aceita no meio filosófico.  

 

      3* 

  

  Para fazer minha monografia filosófica, me orientei observando outras 

produções acadêmicas ditas filosóficas. Olhando os murais, observando os nomes das 

teses de mestrados, de doutorados, dos trabalhos de colegas de turma, etc. Esses nomes 

pretendem resumir todo um assunto, um tema. Notei que a filosofia, aqui, consiste em 

delimitar um assunto e tematizar isso, circunscrever algo e destrinchá-lo em 

comentários que visam exaurir todo o seu conteúdo filosófico. Como a garimpagem, se 

escolhe um terreno qualquer (tema), cava-o, remove-o, vasculha-o na tentativa de 

encontrar algo valioso ali. Notei também que são infindáveis os terrenos e que 

escolhemos intuitivamente um na intenção de que aquele seja o mais promissor. 
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Concentramo-nos num ponto específico ao invés de garimpar uma área demasiada 

extensa, pois o trabalho concentrado num ponto (tema) chega mais fundo ao invés de 

cavoucações superficiais numa área extensa. Nosso treinamento filosófico é esse: extrair 

o máximo de filosofia de um tema. Isso parece também medir a titularidade filosófica, 

ou seja, quem consegue garimpar bem certo terreno promissor é um bom filósofo. 

Pensei se esse movimento não seria arbitrário, se o que se extrai de filosofia de 

algo não é algo intencionado por uma subjetividade. Diria que o que essa subjetividade 

garimpa de objetivo é o que denomino filosófico? Mas para que a intenção subjetiva 

demonstre algo filosófico ela não teria que mostrar o fundamento objetivo desse algo? 

Ou as outras subjetividades se convencem de que há algo ali que pode ser 

compartilhado, que eles inculcam que é objetivo? Há um misto dos dois no filosófico. 

Há um convencimento legítimo, mas também há uma “forçação de barra”.  

 

     4* 

 

Vejo a filosofia hoje como uma necessidade de reproduzir o escrito, ela tem que 

reproduzir um registro. A noção que temos da sabedoria está relacionada a um registro 

que foi despótico sobre a noção, sua opinião prevaleceu sobre as demais. A noção é a 

noção registrada por ele, escrita por ele, quer dizer é a noção que é autêntica, por 

possuir um registro ela pode ser reconhecida. O reconhecimento subtende o registro, 

reconhece o que fora registrado (codificado). O reconhecimento é a autenticação 

daquilo que tem registro. O autêntico é aquilo que tem que ser “re-conhecido”, ser 

conhecido de novo. Ele não é imediatamente conhecido, ele tem que ser mediado por 

algo que não está na presença, ou seja, algo que está no passado que prove a existência 

(procedência) desse autenticado, sendo dessa maneira o autorizado, ou melhor, ele 

torna-se a autoridade, tem autoria, sabem-se quem é o autor.  

O cartório da filosofia é a academia, é lá que estão guardados todos os registros 

(textos) do conhecimento filosófico. A autoridade filosófica será então quem possui o 

conhecimento desses registros, são quem possuem uma propriedade intelectual escrita 

(Os grandes autores clássicos e atualmente no meio acadêmico os produtores de 

papers), são quem têm a titularidade acadêmica. Passando pela academia é que se prova 

em registro que se possui o treinamento filosófico, todas as provas, os trabalhos, as 

avaliações em geral (registrados) testam, ou melhor, atestam a sua titularidade de 
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referência filosófica. Consegue-se se referir à filosofia. O filósofo é feito para refletir o 

que é referencialmente filosófico. Os textos filosóficos são os únicos registros sobre a 

noção vigente de razão (sabedoria). Por isso o trabalho filosófico necessitar da citação 

(referência). Pois a noção de sabedoria que foi escrita possui autoridade filosófica 

(como se não existisse filosofia sem autoria e nem uma possível filosofia que não foi 

escrita), a inscrição é a condição de existência de uma sabedoria referencial. O 

pensamento que foi registrado e que foi reproduzido (podemos perfeitamente supor que 

existiram vários pensamentos os quais não foram registrados) é quem ganhou mais 

autoridade filosófica, pois ele foi o que mais convenceu os registros, quer dizer, foi 

mantido através da escrita. Os textos estão citados nos convencidos, naqueles que foram 

impressionados com um carimbo filosófico. De certa forma está inscrito no convencido 

a filosofia de que está convencido. Ele fará um registro sobre isso, ele citará o seu 

impressionamento filosófico, ele dirá quando, onde e quem fez o carimbo. De certa 

maneira podemos intuir que o carimbado preservará a impressão desse carimbo e irá 

refletir esse impresso. Notamos essa reflexão comparando os escritos antigos com os 

escritos atualmente. A atualidade só tem sentido porque ela já fora dada de alguma 

maneira no passado e sido catalogada e tendo, portanto, registro. A relação do passado 

com o presente é a que o presente é a reflexão do passado. A validade filosófica está 

submetida a essa relação. 

                                                     

5* 

 

Reconhecer, como já vimos, significa autenticar, provar por registro que o 

reconhecido já existe. Portanto, o filósofo adotar a postura de referência filosófica, pois 

o filósofo tem de reconhecer o que fora inscrito de filosófico, o que foi registrado. 

Certamente, com a continuação dessa lógica, tornou-se cada vez mais difícil a tarefa do 

sábio, pois a sabedoria cresce cada vez mais e torna o catálogo referencial mais extenso. 

No entanto, o próprio sistema de catalogação mudou para o comportamento de tanta 

informação (A escrita foi um primeiro esforço para a catalogação da sabedoria). Hoje 

não existe apenas a figura do sábio humano, hoje temos as maquinas sábias que são 

capazes de armazenar muito mais registros que a memória humana. (consideração 

posterior: “seria possível uma sabedoria a-histórica, ou seja, sem registros, que 

prescinde de uma relação com o passado? Talvez nem tanto, mas certamente é possível 
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estabelecer outra relação com o passado.”).           

 

     6* 

 

Uma grande falha na filosofia acadêmica: somos mais estimulados a ler e 

sintetizar o que fora lido do que a pensar sobre um assunto. Assimilamos 

excessivamente e pensamos insignificantemente. 

   

     7* 

 

Ser filósofo transcendental é independente do ser filósofo para o mundo. Este se 

fundamenta nos juízos próprios do mundo consensual, depende dos critérios atuais de 

validade que são instituídos por uma comunidade. Aquele não depende de critérios 

existentes, ele elabora (ou pretende) um próprio do que seja a filosofia, ou seja, essa 

filosofia depende apenas dele e de seus caprichos intelectuais. 

      

O registro como meio de materializar intenções filosóficas 

 

Refletindo sobre a inserção da escrita com o surgimento do déspota que institui 

um significante o qual circunscreve o significado e dessa maneira orientando um sentido 

arbitrário para o significado, conclui que a filosofia é a luta (guerra) contra o déspota, 

mas caso ela ganhe, ela se torna o novo déspota. 

 

2* 

 

Como a filosofia impressiona a realidade? O que permite que relacionemos algo 

no mundo com uma filosofia?  Fenomenologicamente toda filosofia é uma intenção, ela 

delineia uma realidade própria. Daí chegarmos à filosofia a partir de moldes do real se 

já que tais moldes são intenções filosóficas. A filosofia não pode ser entendida sem seu 

lado material, sem o seu lado prático, ela não pode ser algo absolutamente abstrato, ela 

se comunica com o concreto, se conecta a ele e influencia e é influenciada. Toda 

filosofia se entrelaça com um concreto, com o real de modo mais bruto. Ao tentar saber 

o que esse algo seja, ela diz o que esse algo seja. Temos que ver o quanto esse algo é de 
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acordo com o que foi dito dele e se esse dito não está forçando esse algo a ser o que ele 

não seja, isto é, temos que ver se esse dito está ou não mentindo, no fundo será uma 

questão da veracidade ou não dos ditos. 

 

3*    

 

O registro é a vontade de materializar uma intenção. Quanto mais a técnica de 

registro se aprimora, mais essa intenção registrada busca modelar o real de maneira 

mais intensa. Essa codificação possui uma sincronia com o real, como se houvesse uma 

determinação recíproca entre tais. Não sabemos se seria a realidade que determina o 

pensamento (a codificação), ou se o pensamento (o código) é que determina a realidade. 

Há um jogo de forças entre o mundo e o pensar. De tal embate algo se insurge (como a 

ideia de síntese hegeliana) de modo que não é o mesmo de antes, um híbrido se insurge. 

Essa contínua batalha temporal é como se o presente quisesse se desvencilhar do 

passado e o passado maquinando contra o futuro, fazendo projetos para ele, criando 

armadilhas. O passado quer fazer valer o seu ideal que não pode ser atingido 

imediatamente, é uma construção que só pode ser atingida temporalmente, é preciso que 

haja um lapso de tempo para que haja a causa e a consequência. E o passado se 

convence que ele é a causa, ele é o arquiteto da consequência. O passado existe mesmo 

não existindo, as suas marcas ainda nos impressionam. 

    

     4* 

 

Queira ou não a filosofia precisa da indumentária da autoridade, essa 

indumentária tem que ostentar as medalhas das razões vitoriosas em batalhas passadas 

(batalhas do pensamento, das razões diversas). Algumas saíram vitoriosas. Não nos 

gabamos de uma derrota, portanto a razão da inutilização das razões perdedoras. A 

razão, sendo comparada a armas de guerra, por exemplo, é um utensílio que pode ser 

utilizado melhor por uns e não por outros. Alguém pode utilizar a espada melhor que 

outro que, por sua vez, pode utilizar melhor o arco e flecha. Dessa maneira as razões 

podem ter sido perdedoras devido a não utilização adequada de seus manuseadores, 

talvez uma razão perdedora pudesse ser mais bem utilizada por um agente mais hábil e 

dessa forma poder ter sido uma razão vitoriosa. Com isso não invalido a história da 
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filosofia, das razões vitoriosas, apenas tento evocar o que poderia ser outras histórias da 

filosofia, das razões perdedoras.  

Disso apenas concluo que a história é uma regalia dos mais fortes, e se quiser 

desfrutar dessa regalia tenho que estar no mesmo time que eles, tenho que ser forte 

como tais, usar o seu mesmo uniforme e as suas armas, tenho que invocar suas 

autoridades apoteóticas. Posso até ser um hábil guerreiro solitário, mas sem dúvidas o 

exército7 é muito mais forte. No entanto, não tenho medo do fracasso mesmo que isso 

seja um caminho para o meu suicídio filosófico, vou arriscar-me nessa batalha 

utilizando uma arma de meu próprio engenho: a minha razão filosófica, nada além de 

minha personalidade mesma intencionando uma aparição filosófica. 

 

O déspota filosófico 

 

Os sábios são esses que imprimiram um convencimento. Ser sábio não seria, 

então, dominar a técnica do convencimento, de saber criar uma impressão filosófica? 

Ocorre que duas impressões distintas são como dois galos num mesmo terreiro, somente 

um pode cantar de galo e esse será o mais forte, somente uma impressão será 

reconhecida e essa será a que mais convenceu, pois essa possui mais registros de 

titularidade filosófica, existem mais escritos que afirmam o conteúdo filosófico dessa 

Impressão (e isso seria todas as inscrições que se referem a ela), ela seria o déspota 

filosófico. Esse déspota se convence de certo padrão do filosofar e sua opinião tem 

autoridade.        

O déspota filosófico busca captar o capital de fluxos de atenção. Ao mesmo 

tempo em que transmite um fluxo admirante (impressionante). Quanto mais se está 

impressionado, maior é o fluxo de atenção recebido pelo déspota. O que significa a 

palavra “déspota” neste escrito? A palavra “déspota” carrega uma conotação política, no 

sentido de detenção do poder de algo. No caso o poder do déspota filosófico é o poder 

de convencer. Não há dúvidas de que os filósofos se empenham nisso, a produção 

filosófica da história é uma prova desse esforço em atingir uma técnica aprimorada do 

convencimento (a história da lógica é concomitante à história do convencimento). O 

filósofo se empenha em criar o discurso mais convincente e então tornar-se o sábio, 

aquele que consegue convencer mais. Ele domina a técnica do convencimento. Não é o 

 
  
 

 
 

                                                 
7 O exército das referências filosóficas, um exército de fantasmas. Ele é apenas as inscrições do passado, 
algo registrado lá.   
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melhor necessariamente aquele que convence um número maior de adeptos 

imediatamente, mas aquele que cria um discurso que se pretende irrefutável (um 

convencimento além de sua geração, que convença outros tempos). Como na guerra, um 

bom guerreiro pode ter matado muitos adversários comuns, mas um guerreiro ainda 

mais hábil é aquele que só mata bons guerreiros mesmo não sendo muitos.  

O sábio é aquele que sobrevive à passagem do tempo, enquanto permanece 

inscrita sua Impressão Filosófica. Esse registro é mantido como um centro referencial 

filosófico, pois há algo de impressionante nessa Impressão que esparge um 

convencimento. Pretende-se que toda inscrição que se refira a isso possua algum valor 

filosófico porque se está refletindo algo classicamente filosófico. A meu ver, no entanto, 

a citação contribui mais para a conservação de um registro do que para o movimento 

filosófico propriamente dito.     

                                                    

Reflexões sobre a história da filosofia 

 

A filosofia tem um sentido histórico e essa história orienta um sentido da 

filosofia de hoje. Isso no próprio estudo da filosofia de hoje e de outros tempos. Então 

estudar filosofia antiga é para que entendamos o sentido anterior e assim até os dias de 

hoje, é o estudo da causa da conseqüência. Toda a sabedoria que temos sobre o 

pensamento humano é baseada em uma acumulação de saberes que por meio da escrita 

se encadearam formando uma cronologia com um fluir sincronizado e interligado de 

reflexões sobre determinados problemas. Entendemos a ciência histórica como uma 

análise do movimento anterior que é a causa do movimento agora. O sentido só pode ser 

entendido se analisarmos a conjuntura. Nesse intento busca-se vislumbrar a estrutura 

que se liga a tudo, busca-se entender o que seria o ato substrato de todos os atos 

filosóficos da história da filosofia. A partir desse critério do que seja o “substrato” 

filosófico, tem-se uma história da filosofia circunscrita ao tipo de filosofia preenchida 

com esse substrato. O grande problema? Esse critério desconsiderou muitos outros atos. 

Desde muito o estudo da causa e da consequência consiste numa das bases do 

conhecimento. Entendemos melhor algo se soubermos o que o determina. Os antigos 

argumentos ontológicos seguiam essa lógica, desse modo partindo para o início causal 

Aristóteles chega até seu Primeiro Motor. Modernamente, e inversamente partindo para 

a conseqüência final, vemos essa mesma engenhosidade com Hegel em que o Absoluto 
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é dado pelo desenrolar histórico em que seria a última conseqüência do processo 

histórico.  

Existe certa fatalidade histórica filosófica em que o que há possui uma relação 

causal com algo antecessor (com o mesmo substrato) que influiu de algum modo tal 

como um efeito dominó. É fatal a queda do ultimo dominó? Certas interpretações 

hodiernas estão convictas dessa fatalidade. Hegel tinha tão claramente essa 

previsibilidade que foi capaz de identificar o que viria a ser a última desenvoltura do 

ser, ele sabia, antes do desenrolar, que era inevitável a queda do último dominó. Hegel 

não foi um mero filósofo, foi um autêntico profeta.  

O problema dessa ideia hegeliana é que ela dá a impressão de uma 

previsibilidade do futuro. E para garantir nossa previsibilidade podemos tentar projetar 

essa “previsão”. 

                                                                   

 2* 

 

Isso apenas confirma a necessidade da história da filosofia para a filosofia. A 

filosofia não existe sem sua história, ela não é produzida do nada, ela surge de outra 

filosofia, ela tem que ter uma causa a qual está no passado, ela é parida, ela tem uma 

mãe que a educou e lhe ensinou o que eram as coisas no mundo, que lhe ensinou o 

significado das coisas.  

O estudo da história da filosofia se mostra indispensável para que haja atitude 

filosófica, é aí que se aprende a gramática filosófica. É um treinamento, um quesito 

fundamental sem o qual não formamos o filósofo. Essa história não é necessariamente 

toda extensão histórica, há filósofos que se dedicam mais à filosofia contemporânea. 

Mas mesmo um texto filosófico contemporâneo já parte de um questionamento 

suscitado, ou sugerido por outro texto filosófico. Basta que se faça uma referência para 

que já se incorra no jogo de espelhos, a insinuação do reflexo da reflexão.  

                                                                      

3* 

 

Nós graduandos em filosofia temos que vislumbrar (ao menos superficialmente) 

toda a cadeia histórica filosófica sob pena de não poder receber a titularidade filosófica. 

Mas isso que era para ser um treinamento passa a ser considerado o próprio ato 
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filosófico, criar o jogo de espelhos é filosofar.                                                        

 

            Interpretações 

 

O que definimos como filosofia é um modo específico de interpretação que se 

distingue da religiosa e da vulgar. Quando a interpretação filosófica se insurge ela já 

pretende se diferenciar das demais interpretações, ela já almeja uma superioridade, já 

surge impregnada da lógica dialética da superação. Perguntei-me, então, se a dialética 

era o fator de distinção e notei que uma interpretação religiosa tanto como a vulgar 

também possuem uma lógica dialética. No entanto é o tipo de dialética de cada uma que 

se diferenciam. A dialética religiosa parte de premissas a conclusões, porém não ocorre 

inovação de premissas, as premissas e conclusões são uniformes, não variam. As 

mesmas premissas que sempre levam às mesmas conclusões (o mundo existe, logo há 

um criador). Mesmo com o surgimento de novas premissas ocorre a permanência das 

velhas conclusões. De certo modo a interpretação religiosa vê um mundo estático, 

imóvel. Ela ainda ignora o movimento que lhe escapa ao absolutizar numa conclusão 

insuperável a realidade que se lhe apresenta. De certo modo ela não interpreta, ela 

pretende ser uma norma para o ser da realidade. Grosso modo ela é uma “forçação de 

barra” para o ser real, ela não é algo que tenta compreendê-lo, é algo que intenciona dar 

uma forma para esse ser. É antes um projeto ao invés de uma interpretação do real.   

A interpretação vulgar é mais parecida com a filosófica de modo que está mais 

aberta à sua superação, isso comparado à interpretação religiosa. No entanto há algo que 

diferencia a interpretação filosófica de qualquer outra interpretação que não é filosófica. 

E esse algo é simplesmente a superioridade expressiva da filosofia, ela pretende estar 

mais próxima do essencial, ela está gradualmente mais próxima da verdade.  

 

Característica do filosofar: reformulação da noção de essência 

 

A crítica supõe outro movimento, ela incrementa algo novo para o que é lido, 

para o que é escrito sobre esse lido, possui outro tipo de característica (movimento). A 

crítica adiciona algo ao saber escrito. A antiga hermenêutica é como um movimento 

cíclico, ela retorna ao mesmo texto, ela só se preocupa com o que está explícito no 

texto. Os comentários são uma junção ao texto que buscam aclará-lo, não mostra outra 
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coisa é o mesmo assunto. A crítica denota uma oposição, uma sugestão que não é a 

própria do que é lido. Ela considera o escrito como um saber apresentado, mas ela está 

voltada para o que poderia ser apresentado. Com essa mesma intenção analítica ocorre a 

catalogação das possibilidades dessa apresentação e a busca da apresentação ideal, da 

apresentação que designe no máximo o essencial. No entanto, o essencial não é algo que 

já está demonstrado e, portanto, bastando somente para vislumbrá-lo ser decifrado. O 

essencial se caracteriza modernamente por ser construído e se encontrar nesse processo 

construtivo continuamente, ele pode se apoiar num saber já acumulado, mas ele não se 

detém nisso, ele quer algo mais, algo que não está contido nesse saber acumulado, mas 

o que está fora. Um processo de contínua catalogação, a catalogação do que não está 

catalogado. 

O desafio da filosofia hodierna é a criação de sua representação. Qual 

representação é capaz de apresentá-la autenticamente? Assim como os antigos buscaram 

o fundamental, buscavam uma apresentação ideal para esse essencial, os modernos 

reclamam o direito de criar representações que se pretendem mais autenticas do que as 

anteriores. Há um embate entre o velho e o novo, o velho com o argumento da 

anterioridade (de sua legítima autoria) e o novo com seu argumento de liberdade. Disso 

decorre um constante exibicionismo que busca apresentar o essencial. Eles querem 

mostrar a extensão do essencial, pois apresentam uma parte do essencial que não estava 

na sabedoria de até então, não fazia parte da noção de essencial. Esse processo de 

constante reformulação da noção de essencial vai caracterizar a atitude filosófica. 

 

     2* 

 

O filosofar é pretensioso, ele olha para os astros e admira-os e inveja-os. Por isso 

ressentidamente maquina uma vingança contra tais astros, há um desejo de se tornar um 

astro maior que sobreponha à luz dos outros astros, agora inferiores, pois uma luz maior 

ofuscou o aparecimento das pequenas luzes. 

 

Fragmentos filosóficos 

 

O que fora exposto até agora possui uma coerência maior do que o que está por 

vir. Os primeiros fragmentos se harmonizam mais, não são tão discrepantes entre - si. 

 

  
 

 
 

 



   31
 

Esses fragmentos filosóficos são minha tese filosófica. Eles se tratam de pedaços 

textuais que se diria de uma natureza filosófica. Os todos destes textos os quais lhe 

faltam esses fragmentos não existem porque não foram feitos, não foram acabados 

(finalizados). Eles podem ser uma conclusão, um desenvolvimento, ou mesmo um 

prólogo não necessariamente nessa ordem. No entanto, não são um todo e talvez por 

isso não possam ser considerados, ser reconhecidos. Alguém poderia definí-los 

pejorativamente em tais palavras: “Eles são a carta branca do baralho filosófico, não 

querem dizer nada, são algo desprovido de sentido, órgãos amputados inúteis sem um 

corpo, não têm uma funcionalidade, isto é, não possuem uma função filosófica, é uma 

grosseria sintática filosófica. Não deixam de ser uma pilhéria, uma gozação filosófica – 

de qualquer modo algo que provoque risos filosóficos”. Em certo sentido serão 

inevitavelmente tidos como os insanos diante da normalidade filosófica. Mas quis me 

valer da filosoficidade para poder inventar uma justificativa para esse escape da 

normatividade da produção. Essa licença que uso é a licença filosófica tal qual a licença 

literária para a gramática. São como a poesia é diante da normatividade gramática. É por 

isso que acho melhor considerá-los como versos livres de poesias filosóficas. Precisa-se 

dessa abertura, desse interesse em produzir filosofia saindo dela mesma. Acredito que é 

um tipo de produção filosófica que não precisa de autoridade filosófica para que exista, 

pois para ela não está em jogo uma sintaxe filosófica, mas o que importa é a 

possibilidade da filosofia não autorizada (quer dizer, que não dependa de um 

reconhecimento), desgarrada da normatividade filosófica. O anormal filosófico, isso é o 

que importa.      

 

Escritos posteriores 

 

Os escritos a posteriori, ou mais simplesmente, posteriores são outra tese 

filosófica. Ela tenta representar a ideia de que a filosofia é algo inacabado (um texto 

inacabado). Os escritos posteriores são outras considerações que fazemos sobre um 

mesmo assunto que já pensamos. Parece que aqui um bom escrito é aquele que não 

contradiz o autor. Termina-se um texto quando o autor se convence de que não irá se 

contradizer. Portanto a necessidade de estar se revisando constantemente. Cada vez que 

lia minhas primeiras reflexões filosóficas, alguma coisa mudara sobre o texto. Alguma 

coisa deve ser mudada na ideia, nem que seja para que fique mais bem apresentada. Faz 
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parte da ideia de incompletude filosófica, ela tem que ser constantemente reformulada 

para que sua representação se aproxime cada vez mais do essencial. A releitura e a 

reescrita sobre os clássicos têm a intenção de revisá-los e reformulá-los (a crítica) para 

que se aproximem mais da essência (essa essência seria a representação da verdade), 

para que aperfeiçoemos nossa habilidade representativa.   

 

                                                                     2* 

 

Quantas vezes são relidas um texto antes de ser apresentado filosoficamente? 

Bom, eu tive que reler muito para averiguar se ele estava de acordo com a semântica e a 

sintaxe filosófica, ou seja, com a normatividade filosófica. Eu estava encabulado se 

havia deixado algo passar despercebido, pois eu não queria ser acusado de não 

filosófico. De qualquer modo persegui exaustivamente uma Impressão Filosófica, 

porém tamanha Impressão é privilégio de um clássico, no máximo consegui uma 

“impressãozinha filosoficazinha”, uma insignificância diante do magnífico filosófico.  

                                                                                                                                 

A violenta existência 

 

A filosofia existe. A existência é violenta, algo existe suprimindo o que já 

existia. Quando nasce algo, a princípio esse algo se mostra tímido, insignificante diante 

daquilo que existe mais autenticamente. Ao poucos esse grande existente vai se 

deteriorando e se tornando ínfimo ao mesmo tempo em que aquela pueril existência que, 

por sua vez, segue um sentido ascendente, de minúscula que era vai se tornando cada 

vez mais graúda até atingir o seu esplendor existencial e erradicar definitivamente 

aquilo que não é ela própria. É como certa lei física: ‘dois corpos não ocupam o mesmo 

lugar no espaço’. Assim é a existência, ela só suporta a si mesma. A filosofia surge 

assim, guerreira, violentando as outras e sendo violentada. Somente a razão vitoriosa 

terá seu espaço, somente ela terá o privilégio da existência legítima, pois ela é 

fundadora de suas próprias leis, sob sua perspectiva nunca será ilegítima e o que não é 

ela mesma será ilegítimo. (Consideração posterior: Parece a guerra do velho com o 

novo, do passado com o futuro, do paranoico com o esquizo. A existência do instante 

tenta se projetar para outro instante, sendo um ente que quer ser indiferente a 

temporalidade. No entanto, logo ela se convence desse absurdo, mas ainda assim ela 
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maquina uma maneira de interferir nos outros instantes. Ela não se lança para o futuro, 

mas ela projeta a existência do futuro).  

                                              

A filosofia indigente 

 

A princípio quisera eu exaurir o conteúdo filosófico de alguns textos que julguei 

interessantes, mas depois me convenci de que não era isso que queria fazer. Queria uma 

filosofia independente dela, independente do que é referencialmente filosófico, algo que 

se fundamentasse pela maneira como entendo, mesmo correndo o risco de incorrer em 

ingenuidade (Todos os filósofos já foram, em algum aspecto, acusados de ingênuos, não 

houve alguém que conseguira se blindar de todas as críticas).  A partir de então percebi 

a confusão que há no tratamento do ato filosófico, o que é considerado como filosofia (o 

ato tanto como a reflexão do ato). Filosofia não é apenas o filosofar, isso é mais raro, é 

também o ato de aludir ao referencialmente filosófico. Referir a um texto filosófico não 

é o simples ato de citar, mas é mesmo o ato do filosofar. O citar e o filosofar se 

confundem, não há um limite preciso entre esses termos que permite uma distinção 

clara. O citar é o filosofar e o filosofar citar. O citar tornou-se fatal no filosofar a ponto 

do filosofar correr o risco de inautenticidade se ele prescinde do citar. Dessa maneira a 

filosofia autêntica é a filosofia que possui registro, somente o que possui registro 

genético é o que poderá ser reconhecido. A tese desses escritos é a da possibilidade da 

filosofia indigente. Esses próprios escritos ao não fazerem citação pretendem ser algo 

dessa natureza, uma filosofia indigente, sem identidade, sem registro. A possibilidade 

da filosofia que sai dela mesma, a filosofia como sendo fuga de si (do que fora dito 

sobre ela). Uma filosofia parida, filha de outra mãe filosofia, porém sem possuir o 

registro genético da filosofia mãe, uma anormalidade genética, o que diríamos uma 

esquizofrenia filosófica. Se ela refere, então ela possui traços de semelhança com a mãe 

(a citada), ela carrega os códigos genéticos da mãe e a tese cai por terra.    

 

*** 
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2ª parte da monografia escrita por uma versão mais madura de mim mesmo. 

 

Reapresentação  

 

Este trabalho acadêmico pretendeu ser filosófico, portanto o motivo de ter 

exigido muito mais o pensar do que a leitura. Eu quis explorar o lado pensador do 

filósofo e nem tanto o de leitor. Adotei outra postura no modo de presenciar a filosofia e 

tencionei entendê-la sob outro prisma. Enquanto muitas a veem de frente, eu a vi de 

costas, sob um ângulo não muito convencional, pois acreditei que ela podia ser vista de 

infindáveis ângulos e não apenas de um único. Um grande empenho desses escritos 

seria se basear na sinceridade. Na sinceridade do relato do que eu entendo por filosofia. 

Se eu fugisse de minha opinião me refugiando numa opinião alheia somente porque 

seria a mais aceita, estaria sendo falso comigo mesmo. Se porventura me refugiei numa 

opinião de outrem em determinados assuntos foi porque reconheci que era o melhor a se 

fazer. E isso é ser humilde, aceitar a sua inferioridade. 

 

Ideias de uma filosofia independente do passado 

 

O que temos que fazer é criar outra noção do que seja a filosofia, temos que 

captar o nosso próprio contexto, das nossas experiências mais imediatas, de nossa 

cotidianidade. Temos que refletir sobre o que seria uma alternativa mais própria para 

um filosofar mais próprio, ou seja, esse próprio seria o mais próximo. O que nos é mais 

próprio é o que nos está mais próximo. Baseamo-nos no longínquo modelo essencial 

europeu porque, além de que de certa maneira já está incrustado em nos, sendo, 

portanto, não tão longínquo assim, acreditamos ou aceitamos que possa ser a melhor 

alternativa e não levamos muito a sério uma alternativa fora dessa tradição, por isso não 

nos levamos a sério. No entanto também podemos descobrir a nossa própria essência 

que não pode ser a mesma de outro contexto, ela terá que ser mais própria a nos 

mesmos. Ela terá que considerar o contexto que esteja no presente, isso valeria se 

quiséssemos cultivar uma noção filosófica que implicasse o atual como objeto 

privilegiado da análise. Por que não desconfiar que seja intencional desviar o foco da 

reflexão filosófica para o não atual, para sua história para que a consciência se desvie do 

momento da possibilidade que é o presente e passe a se ocupar apenas da análise do 
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passado. Tomando uma ação consciente do presente, mas consciente de um presente que 

está fundamentado num passado longínquo interligado ao presente por uma rede causal 

que fatalizou o presente no que ele é. Isso nos prende a explicarmo-nos sempre por 

intermédio do passado, não somos capazes de explicar-nos por nos mesmos. Não 

filosofamos o presente? O que significaria fundamentar uma filosofia a partir do agora? 

 

2* 

 

 Ontologicamente o presente tem mais importância que o passado (ao menos para 

os vivos) porque o único momento da possibilidade é no presente. No passado ocorre o 

congelamento de uma única possibilidade, o acontecido. É falha semântica o acontecer 

no passado, lá ele não ocorre somente o acontecido. O acontecer só acontece no agora.  

Uma grande preocupação da filosofia deveria estar voltada para esse acontecer, 

todas as expectativas deveriam estar voltadas para esse nascituro.  

 

3* 

 

 Estamos muito preocupados com a história que aconteceu e não estamos 

interessados nas histórias que poderiam acontecer. Não somos treinados para pensar no 

acontecer, somos levados a pensar no acontecido.   

 

            4* 

 

A avaliação do passado tem uma finalidade justamente precativa. Desse modo a 

construção do futuro é baseada num exame do passado. O que dizer dessa lógica dentro 

da produção filosófica? Que a filosofia é construída e baseada numa reflexão sobre o 

passado e que ela só pode se dar nesse reflexo? O passado é o objeto real, refletido, e o 

futuro é o espelho que reflete a imagem do passado. Não seria possível imaginar uma 

filosofia desligada dessa cadeia causal histórica? Talvez não totalmente desligada, mas 

num nível de desligamento altíssimo. Acredito ser perfeitamente possível isso, afinal 

um desvio do olhar muda totalmente uma perspectiva. Pode muito bem haver uma 

filosofia despreocupada com o acontecido, mas apenas preocupada com o acontecer.   
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Sobre uma filosofia universal 

 

O conceito mais fundamental da filosofia coincidirá com sua representação mais 

simplória possível. Se nos desvencilhássemos do supérfluo jargão filosófico que mais 

representa uma fantasia carnavalesca bastante pomposa, mas custosa e pesada, desse 

modo, estaríamos mais propensos a atingir esse fundamento. Nesse sentido uma 

filosofia mais fundamental seria a total ausência de uma indumentária. Pelados somos 

mais iguais do que vestidos nas indumentárias de nossas culturas que sempre 

expressaram suas próprias marcas, suas particularidades. Como partir desse plano 

particular e chegar num plano universal? Resposta: despindo-se. A filosofia destacada 

do supérfluo consistirá no estritamente necessário. Em suas nudezas as filosofias serão 

bastante parecidas. Ficará mais nítida a estrutura, o fundamento. Todos possuem 

genitálias, todos possuem órgãos em comum. Apesar de uns possuírem mais pelos e 

outros não, uns serem mais claros outros mais escuros, etc., há uma estrutura comum, 

um substrato, há uma espécie. Algo é além da etnia, do caso particular na filosofia. Ela 

precisa de um fundamento antropológico e até mesmo ontológico.  

 

     2* 

 

 Se considerarmos que há apenas uma história da filosofia, que apenas um 

determinado evento histórico ocasionou o surgimento da filosofia somos levados a 

pensar que ela surgiu numa determinada situação e lugar. A concepção histórica 

filosófica ocidental mais convencional nos diria que se não houvesse a Grécia não 

haveria o termo filosofia. Mas, será que não haveria um termo que, assemelhando-se ao 

questionamento suscitado pelo termo grego, referisse-se a uma sabedoria humana? Não 

existiram outros termos em todas as demais civilizações que levantaram o 

questionamento existencial? Todos os outros questionamentos feitos foram tão 

radicalmente diferentes do questionamento propriamente filosófico?   

 

      3* 

 

A história da filosofia se construiu no simples ato de pensar. Bastou o homem 

realizar a mais rudimentar reflexão e ela se inicia. É bastante difícil saber precisamente 
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em que momento isso tem início, acho bastante improvável a precisão sobre o lugar e o 

tempo em que se deu e o modo desse pensar. Isso é tão difícil quanto saber desde 

quando o homem é homem. 

Creio que nunca se duvidou que os pensamentos primitivos dos homens não o 

eram pensamentos. O que diferenciou esse rudimentar pensamento do dito filosófico foi 

o surgimento do termo filosofia que pretendeu privilegiar um modo específico do 

pensar.  

 

4* 

       

Um dos problemas da filosofia é sua definição conceitual. A definição que leva 

em conta apenas a historia da filosofia devo acusá-la de incompletude. Aliás, toda 

conceituação de algum modo conclusiva sobre o que é a filosofia não pode ser completa 

(pode acontecer uma alta certeza sobre determinados pontos, mas não uma absoluta 

certeza e nem de todos os pontos). Sempre há uma falta, a história da filosofia nos 

mostra isso. O conceito de filosofia envolve o acontecido, mas também envolve o 

acontecer. E o acontecer é a falta, é a parte mais enigmática da existência, é o resultado 

de um lançamento de dados que ainda não foi lançado. Desse modo a definição de 

filosofia está sempre em aberto, portanto inconclusiva. 

No entanto a conclusão da inconclusividade da definição de filosofia tem algo 

em comum com a resposta contrária a ela, ou seja, a resposta de que há algo conclusivo 

sobre a filosofia. Elas são arbitrárias, diria que extremistas, ou “isso” ou “aquilo”.  

O problema da dicotomia é que ela só considera a oposição dos extremos: ou 

“isso” ou “aquilo”. Escapa-lhe o concebimento do “issoeaquilo”, ela não considera o 

termo médio. Isso ocasiona que sejamos extremistas em nossas posições e não “em 

cima do muro”, escolhemos um lado e perdemos a comunicação com o outro lado, nos 

convencemos que a realidade está totalmente contida nos limites do muro, ignoramos o 

que extrapola nosso muro. 

 

5* 

 

A filosofia é basicamente o que se diz sobre ela, o que os ditos filósofos 

disseram sobre ela. Entende-se a filosofia como o encadeamento histórico dialógico 
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com o termo filosofia, com a terminologia histórica filosófica. A história da filosofia 

está intrinsecamente ligada à origem do termo filosofia, e é a partir dessa origem que 

também se inicia a história da filosofia. Não há história da filosofia antes da 

terminologia.  

Não há nada de errado com a história da filosofia e ela não deixará de existir 

enquanto houver criaturas pensantes, ela é um processo que se dará enquanto se pensar. 

Ela é basicamente a catalogação e o catalogar de parte do que foi e do que é pensado. A 

tentativa de representação das ideias pensadas e pensáveis. 

A história tradicional da filosofia consiste na sequência dialógica travada com o 

termo filosofia. Somente os discursos que de algum modo se entrelaçaram a 

terminologia filosófica foram também legitimados filosóficos. O termo primordial 

filosófico possui poder semelhante ao do rei Midas. No entanto, diferente de Midas, o 

qual tudo que tocava se transmutava em ouro, o termo filosofia transforma tudo que 

toca em filosófico. Nesse caso a filosofia seria tal como um objeto parado o qual 

somente os que tocam nele se tornam também ele. É preciso que haja uma intimidade 

com o que fora tido como filosófico, é por isso o estudo da história da filosofia, para se 

tornar íntimo da filosofia. Somente este contato com o que se institui como filosófico é 

o que garantirá essa intimidade. De certa forma ser íntimo com o que foi pensado é um 

momento fundante da filosofia, é a partir desse momento que se pode dizer que alguém 

filosofa. Nesse sentido parece que não há um ineditismo, parece que toda reflexão feita 

já fora antecipadamente feita de alguma maneira, e parece que é esse existir 

antecipadamente o que permite que algo possa existir efetivamente.  

 

Definição de filosofia 

 

A história da filosofia não é em ato a filosofia. Ela é antes a ciência de um 

acontecimento filosófico, a catalogação de uma parte da produção filosófica ocorrida. 

Nesse sentido a filosofia não é uma ciência, mas o ato de produção dessa ciência. A 

filosofia possui uma função criativa no processo do conhecimento, penso eu. Quando 

olhamos para um texto dito filosófico e vislumbramos sua ideia não estamos 

filosofando, mas apenas compartilhando a visão dessa ideia. Se minha visão se 

diferencia da original houve um posicionamento filosófico, de algum modo alterei essa 

sabedoria. Ou acrescentei algo a essa representação de ideia, ou criei outra 
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representação de ideia. Acredito que se restringe a esse acréscimo e a criação dessa 

representação o ato do filosofar, ademais há uma cientificação do ato. Portanto a tese da 

história da filosofia não ser a filosofia, mas a ciência do filosofado, ela não é o filosofar.     

       

2* 

 

A meu ver há uma noção muito embaralhada do que seja a filosofia. Há um 

senso comum de que ela seja um amontoado de conhecimentos, de pensamentos 

distintos. Mas, a filosofia é apenas o ato de produzir isso, ela não é o seu produto. O 

produto da filosofia é a cientificidade de um pensamento. A filosofia é o ato de produzir 

isso.  

 

     3* 

 

É preciso querer ser filósofo para filosofar, é preciso essa pretensão. É preciso 

ser orgulhoso, arrogante para se impor como alguém que pensa e que pode apresentar 

esse pensamento como sendo pensamento. É preciso ser capaz de se legitimar, de impor 

uma justificativa própria mesmo que ela contrarie todas as outras. 

Este escrito se baseia numa noção própria de filosofia, se ele não se 

fundamentasse estaria condenado a afundar, pois as outras fundações podem não 

suportar. 

Aparecer: o fundamento da filosofia 

 

Apesar de haver uma definição oficial do que seja a filosofia, uma definição que 

se pretenda a única legítima, isso é apenas uma pretensão e não uma implicação 

essencial do que seja a filosofia. O que implica ela ser legítima é uma implicação 

política e não uma implicação puramente filosófica. Não é porque ela é filosófica que 

isso implicará que ela seja legítima. O inverso também é válido, ser legitimamente 

filosófico não implica que seja efetivamente filosófico. Determinar que algo seja algo 

não é garantia  de que ele seja esse algo. 

A definição do que seja a filosofia está sempre em suspense, é uma surpresa a 

cada instante o seu aparecimento. Toda filosofia se fundamenta na sua aparição, o que 

ela revela que é ela mesma é o que a fundamenta. Ela é um fundamento em si mesmo. 
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Assim esse texto se fundamenta, aparecendo. 

 

     2* 

 

A ação do filosofar em seu ato mais puro, mais genuinamente filosófico seria 

criar o conceito de filosofia. Ao pé da letra o filosofar é ter um tipo de pensamento 

filosófico mesmo que se fundamente apenas nele, mesmo que nenhum outro 

pensamento o vislumbre. Se, suponhamos, ele seja lançado para exposição e não ter 

ganhado a aquiescência de nenhum outro pensamento isso não o torna menos filosófico. 

Não é o consenso a essência de um ato filosófico, mas basta, para que seja um ato 

filosófico, que ele concorde consigo mesmo, o fundamento de sua existência é sua 

manifestação. Não importa as consequências disso, se será exposto ou se não, se 

cultivará consenso ou discordância, tudo isso é secundário, é possível consequência. O 

primordial do ato é meramente sua insinuação.  

 

  Filosofia: uma máquina incalculavelmente produtiva 

 

A maior parte da produção da filosofia não foi escrita. Apenas uma 

insignificância fora produzida diante do que poderia e poderá ser produzido. O filosofar 

é bem mais extenso do que o filosofado. É realmente um verbo infinitivo, lançado no 

infinito.  

A filosofia é uma máquina incalculavelmente produtiva. Parece impossível 

precisar o quanto pode ser produzido com o pensamento. Mas, embora tenhamos essa 

primeira impressão de uma vastidão do filosofar, ele se mostra bem tímido pressionado 

pela regulamentação. Que regulamentação é essa? A princípio poderíamos dizer que 

essa regulamentação é algo inconsciente. A regulamentação é senso comum, a aceitação 

de algo como “regular”, a aceitação de um dogma. Partindo desse consenso regular a 

próxima empresa é regulamentar, ou seja, tornar os não regulares em regulares de 

acordo com a visão dos “regulares”. Então o que não é regulamentado não pode ser 

reconhecido, não tem o direito de existir. (consideração posterior: Pareceu-me que a 

academia é um lugar da produção, não tanto da criação de um novo produto, mas de 

uma reprodução em série de um modelo. Ela é uma agência reguladora que só permite 

que se manifestem, ao menos oficialmente, os que estão de acordo com as normas, 

 

  
 

 
 

 



   41
 

aqueles que atendem as medidas do modelo.) 

 

     2*   

   

Pensa-se que o que foi filosofado esclarece exaustivamente o que seja a filosofia, 

o que significa essa palavra. O filosofar tem um sentido contínuo e não consigo 

concebê-lo numa forma definitivamente dada. Em outras palavras, apenas o considerado 

até então filosófico não é suficiente para esclarecer o que seja o ato do filosofar. Sobre 

essa atitude é insuficiente, e não errado ou falso, abordar o esclarecido para explicar o 

que seja essa coisa (a atitude). É preciso conceber em termos processuais, na 

possibilidade do contínuo esclarecer. É um ato que se constrói, ele não se bastou no 

construído. Essa característica do construir é o que, parece-me, não permite que o 

conceito se feche, que permaneça sempre aberto para a possibilidade. Isso faz com que 

o conceito carregue uma enigmaticidade que fracamente não sei se poderá ser sanada. 

Esse enigma reveste o conceito de uma áurea interrogativa que instiga a produção de 

respostas (ou tentativas disso) a um problema insanável. Não podemos garantir que a 

resposta satisfaça os critérios de intelectualidade futura. 

 

Inspiração nietzschiana 

 

Nós podemos muito. O fato de ter nos acostumado por muito tempo a pensarmos 

que não podíamos foi o que nos tornou incapazes. Mas, note que o nosso mal é que 

inculcamos a nossa incapacidade, se inculcarmos o contrário, ou seja, que somos 

capazes consequentemente seremos efetivamente capazes, seremos super-homens. De 

certa forma não podemos definir absolutamente a noção de natureza humana. Essa 

mania que temos de desvirtuar a nossa própria natureza é que faz com que a natureza 

seja pequena, nos mesmos ceifamos sua grandeza. Limitamo-la numa cerca para termos 

o controle sobre esse poder humano. Esse fluir desorganizado e desvairado, sem limites, 

sem direção, sem nenhum tipo de governo é algo que começa a ser paulatinamente 

regulado. Pois, parece que essa situação disforme é um palco de constantes tensões, de 

imprevisibilidade. Busca-se amenizar essa imprevisibilidade, essa irregularidade pela 

cultivação (inculcação) de uma normatividade. Antes o poder estava no homem, agora 

ele é caprichosamente elaborado numa forma superior e externa ao homem de modo que 
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o homem deve se submeter a esse ente externo que será o referencial de regulação do 

homem. Esse ente superior se estabelece como o governante supremo do homem. A 

vontade do homem deverá se espelhar na vontade desse ente. Pergunta: como o homem 

consegue acessar essa vontade suprema? Isso é clarividente a ele? Ou ele está alucinado 

disso?  

       

Inspiração cabreriana 

 

Todos são filósofos, sem exceção. O que torna um mais filósofo que o outro é o 

fato de uns filosofarem mais que outros. É preciso ter a predisposição para isso. É 

primordialmente a vontade do filosofar que origina a filosofia, que torna um filósofo 

mais filósofo. Um impulso de esclarecimento8.  

 

Indesejável anormal 

 

Sempre temos algo para esconder de alguém, somos baús de segredos cujas 

chaves são nossas próprias intenções em nos abrir, em nos confessar. Travamos um 

embate com nossa pudicícia. É como se nos sentíssemos pelados em meio a uma 

multidão de conservadores, em meio a uma igreja. Carregamos algo de profano que 

tencionamos esconder, resguardar do público.  

Não podemos deixar emergir a superfície o que causa estranhamento aos seres 

superficiais. É melhor (para o seu próprio bem) esse ser monstruoso se manter nas 

profundezas, pois a sua anomalia sempre espanta os normais, eles se sentem ameaçados 

por algo que não seja eles mesmos. Kafka ilustra muito bem isso em seu metafórico 

livro A metamorfose. O livro mostra o drama vivido por um jovem caixeiro viajante que 

se transforma num inseto o que conseguintemente irá transformar todo o seu universo. 

Essa metáfora representa esse contraste entre a normalidade e esse estranho que causa 

medo, repugnância, horror, desprezo. A normalidade só quer se manter normal.         

 

 

 

 

 
  
 

 
 

                                                 
8 CABRERA, Julio. Diário de um filósofo no Brasil, p. 13.  
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Poesias, sátiras e revelias filosóficas 

 

Por que não posso colocar perguntas sem respostas e respostas sem perguntas no 

texto? 

      * 

Se acreditarmos numa filosofia, então ela se torna uma religião. 

 

      * 

A filosofia tem como codinome ousadia. 

 

      * 

Posso colocar perguntas sem respostas e respostas sem perguntas no texto. 

 

      * 

Se acreditarmos numa filosofia ela se torna uma religião? 

       

      * 

A filosofia é ousada? 

      * 

A máquina mnemônica surge conspirando contra o futuro, ela cria projetos que 

visam interferir no futuro. Os fluxos do presente são regulados por uma determinação 

do passado. 

      * 

A Glória está prenhe da Desgraça, culpa daquele velho dito popular “os opostos 

se atraem”.  

      * 

Por que é que gostamos de diferenciar bem as coisas e assim inculcar que há 

mesmo uma diferença? 

      * 

O filósofo se empenha em criar um álibi perfeito. A sua encenação tem que 

representar a verdade.  

 

      * 
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O filósofo costuma embaralhar as coisas. Num instante ele enxerga o 

complicado no simples, noutro instante ele vê o simples no complicado. Ele vive 

querendo inverter a ordem das coisas.  

      * 

O maior problema da filosofia é ela mesma. 

 

      * 

Eu como filósofo sou amante da sabedoria, amo-a com todas as minhas forças, 

desejo-a muito. Mas será que ela me ama? Às vezes me sinto tão rejeitado, sinto que 

meu amor não é correspondido. 

      * 

A questão não é fazer o que eles querem para ter o reconhecimento deles, o que 

devo fazer é forçá-los a me engolirem cru. Forçá-los a reconhecer minha insanidade e 

torná-la legítima, sã.  

     * 

A cura não é tornar os anormais em normais, mas normalizar o anormal. Passar a 

considerar o anormal normal.  

     * 

Um curador de mentes deverá curar primeiramente a si mesmo, purificar a sua 

própria mente. Para conseguir (honestamente) uma sinceridade de si com os outros, 

quando conseguir uma sinceridade consigo mesmo. Quando conseguir ter uma atitude 

de seriedade consigo mesmo, for franco consigo.  

 

     *  

O surgimento de uma forma nova pode ser totalmente (ao menos bastante) 

diferente da forma anterior. 

 

O objeto mais próprio do filosofar: o enigma 

 

Afinal de contas deve haver uma vantagem em refletir sobre algo que já fora 

refletido, parece haver um atalho nisso. Ao menos no campo da ciência em geral isso 

funciona. Mas e quando estamos num campo, se não mais alto, ao menos pretendendo 

ser mais completo que a ciência (o que fora refletido) o qual entenderíamos como 
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puramente filosófico que seria o impulso que se tem de vasculhar algo do inconsciente 

(concebamos isso como o algo que não está sendo posto sob reflexão, o qual não está na 

consciência, portanto que não temos ciência) e trazê-lo para a reflexão, para o 

consciente. Parece que a história da filosofia nos trouxe à tona uma vasta inconsciência 

para a consciência, mas é bem provável que o inconsciente é incalculavelmente vasto e 

que esse movimento de conversão para o consciente seja interminável. Portanto, 

acredito que a principal tarefa da filosofia seria esse converter o inconsciente em 

consciente, e não refletir o que já é consciente que é o científico. A filosofia é a parte 

miraculosa do movimento do inconsciente para o consciente, do ignorado para o 

científico.    

O que já fora refletido pela história não implica que todas as mentalidades 

humanas estão a par dessas reflexões, parece-me que aí está a importância do 

conhecimento histórico da filosofia, permitir um atalho reflexivo sobre um inconsciente, 

permitir um menor esforço mental para se chegar a conclusão mais razoável. No 

entanto, temos que pressupor que a conclusão da história seja a mais razoável e isso é o 

problemático para a própria atitude filosófica que tem o privilégio de poder colocar em 

suspensão qualquer pressuposto. Por isso há também o dialogar com essa sabedoria 

refutando-a ou confirmando-a.   

 

     2* 

 

O nosso problema não é que ignoramos o passado, ao contrário temos respeito a 

ele, damos todos os méritos de sua existência. O nosso maior problema é que ignoramos 

o presente, o tempo em que estamos. Privamos o mérito do existir agora. O que 

aconteceu tem um privilégio ontológico de estar num grau de autenticidade maior. 

Observemos essa lógica na produção filosófica. Percebo que o visar filosófico é 

mormente voltado para o acontecido e raras vezes ocorre essa visada no acontecer.  

Isso fez com que sejamos não conscientes de nos mesmos, que tenhamos uma 

inconsciente ignorância de nosso ser. Desviamos o foco da atenção do que nos é mais 

próprio. Estamos paradoxalmente mais próximos e mais distantes de nos mesmos. 
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Escritos sérios 

  

O que é a seriedade? Até que ponto podemos levar isso a sério? Toda vez que 

me deparo com uma seriedade me advém um forte impulso de comicidade, de 

hilaridade. O que isso diz da minha personalidade? Que sou um anarquista? Por que não 

levo as coisas a sério?  

É preciso ter certa postura rígida, cristalizada. E isso é irônico, ter essa visão de 

uma realidade séria, convencer-se que a vida seja mesmo uma única posição. Para não 

dizer que somos hipócritas em assumir a vestimenta da seriedade, escondendo o que 

realmente somos. A nossa cultura em geral é hipócrita, usamos roupas.  

Pouca da seriedade existente deve ser realmente levada a sério. Ademais quando 

não é uma hipocrisia é futilidade e isso é contrário à seriedade. 

Temos uma fobia inconsciente da nudez, de uma pureza, repulsamos esse estado 

primitivo. O vestir para o homem tem uma história evolutiva, representa superioridade. 

Isso incorre num encobrimento que propositalmente fazemos do que realmente somos.  

 A maior sinceridade, que seria conosco mesmo, não somos levados a cultivar. 

Ao invés disso somos levados a encenar a peça trágica da vida encabeçada por outro. 

Nós aprendemos a castrar o nosso eu. A vida é trágica e isso é uma genuína justificativa 

para que tenhamos o controle dela.    

A indumentária é um produto cultural, quase nada de singular. Vivemos numa 

inconsciente desonestidade conosco. Não nos levamos realmente a sério e encenamos 

uma mal interpretada seriedade com o outro. O qual o desrespeitamos mais ainda, pois 

nos iludimos que somos sinceros ao iludir o outro. 

 

Repentinas reflexões sobre a vida 

 

É difícil sair do piloto automático da vida. Temos medo de não termos a perícia 

para a sua direção. É mais cômodo deixar no piloto automático, é mais fácil uma vida 

não refletida. Ter consciência da vida implica sentir o peso de uma responsabilidade do 

sujeito pensante consigo mesmo e com o mundo. O peso de sua nova consciência de si.  

Esse medo é um fator que pode ter influenciado a covardia em não querer 

filosofar. Somos desencorajados a refletir sobre nos e motivados a refletir sobre um 

antigo filósofo ou qualquer outro desde que não seja você mesmo. Somos 
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desencorajados a filosofarmos por nós mesmos, pois somos convencidos de nossa 

incapacidade para tal empresa. Por isso nos incitam a aderirmos aos protótipos 

filosóficos. Simplesmente nos privamos de uma preocupação filosófica e nos deparamos 

com um problema já problematizado, já pensado. Aqui nossa única preocupação é 

entender o problema de algum filósofo, mas esse filósofo nunca chega a ser nós 

mesmos. Afastamos o filosofar do presente, empurramo-lo para o passado. Filosofamos 

o filosofado. Um tipo de fast food filosófico. 

Somos treinados para sermos conservadores, para não ousarmos termos as 

próprias ideias. Só nos é dada a escolha depois que a escolha nos é imposta. 

2* 

 

Imaginemos a vida como um extenso pavio, imaginemos também que há uma 

infinidade de pavios, porém somente os pavios incendiados são efetivamente pavios, 

somente os que forem lançados na sua própria extinção terão sentido em existir. 

Podemos considerar análogo à vida. Existiu, existe e existiria uma infinidade de 

espermatozoides que não encontraram, não encontram e não encontrarão seus óvulos. 

Também houve, há e haverá uma infinidade de óvulos não fecundados. Diante da 

incalculável potencia vital apenas um insignificante resquício se torna em ato vida. 

Somente o que surge agindo contra si mesmo pode existir. Por isso nascer implica 

morrer. Essas palavras se confundem; nascer é morrer, ao nascermos estamos morrendo.  

A diferença entre o pavio e a vida, especificamente a humana, é que os homens 

podem pensar no instante de sua extinção. É bem provável que os pavios sejam 

indiferentes a isso, mas aos homens se apresenta a possibilidade refletiva. Não é uma 

necessidade, pois o homem pode, assim como supostamente os pavios, ser indiferente a 

essa aniquilação. E não pensar numa maneira caprichosa de se extinguir e renascer 

novamente.    

A vida se intensifica no perigo, nesse momento ela sente a tensão da corda com 

uma extremidade no nascer e a outra no morrer. Ela nota que é um pavio em combustão. 

A vida é uma cena de manifestação e de desaparecimento.   

     

     3* 

 

Imaginemos o homem descobrindo a sua humanidade, ele começando a ver que 
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era homem e não um mero animal. Ao perceber que percebia se descobriu, se intitulou 

homem e a partir de então ninguém conseguiu convencê-lo do contrário, ele estava 

decidido a ser homem (mal sabia ele dos infortúnios dessa empreitada rumo à 

humanidade). Quando ele percebe que percebe, ele acredita que está percebendo 

realmente a percepção e então leva a sério o que lhe mostra a percepção. Primeiramente 

ele vê as coisas lá fora, ele vê a terra, sente seu gosto, sua textura e considera isso real. 

Vê o fogo e ao tentar pegar o fogo se queima, é intensamente afetado e se dá conta que 

esse afetado também é. A grosso modo ele sabe que é algo. 

Partindo desse momento grosseiro, dessa definição tosca de sua existência, ele 

dá início à empreitada de refinar essa grosseria. Ele começa a lapidar essa bruta pedra 

que ele se convence que é valiosa, numa forma mais engenhosa possível naquele 

momento. De uma bruta titularidade de coisa, de animal (a graduação), ele almeja o 

mestrado, almeja a titularidade de homem. E mais ainda, ele quer o doutorado 

existencial, ele busca o título de divindade.   

Este último episódio ocorre mais adiante na empreitada, quando ele se depara 

com a perfeição e se encanta por ela e almeja desposá-la. O seu tesão clama por penetrá-

la, quer se extasiar nessa cópula com a perfeição. Nesse instante de ligação ele se 

convence que assume a natureza dela, e o resultado dessa transa é um novo homem, o 

filho de Deus. 

 

A rebelde filosofia 

 

Ouso dizer que todas as tentativas de definição da filosofia resultaram em 

fracasso. Edificaram-se milhares de edifícios com os mais resistentes materiais, no 

entanto, nenhum deles sobreviveu ileso a avassaladora tempestade temporal. Não 

usamos a velha arquitetura, estamos constantemente aprimorando, acrescentando outros 

utensílios que se mostraram indispensáveis depois que foram sugeridos a existir. 

Tentamos prender a filosofia dentro de uma definição, mas ela é indomável, rebenta as 

paredes e foge. Isso nos contraria, pois julgamos essa atitude dela ingrata porque 

construímos um lar para ela na melhor das intenções, imaginamos que ela tenha ficado 

contente e ela se rebela assim de modo tão truculento contra os seus benfeitores. Que 

ingrata, que sacana. Ofereceram-lhe uma morada que mais lhe agradara e ela 

descaradamente aceitou e foi se embora sem se despedir. Que sacana. 
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Filósofo, o contador de histórias 

 

Desde pequenos ouvimos e aprendemos a contar histórias, antigas, atuais, 

fictícias, reais, histórias para crianças, para adultos, etc. de todos os modos elas estão ai, 

presentes em nosso meio. As histórias, geralmente, incutem conclusões, relatam algo 

efetivado, algo concluído. As conclusões por sua vez incutem uma introdução e um 

desenvolvimento. A história possui esse caráter sistemático, ela se fecha nesses três 

episódios que a limita a essa lógica do começo, meio e fim. Não concebemos a história 

fora dessa lógica. Que história não teria começo nem fim? Conceberíamos isso como 

história?  

Para uma boa análise histórica não podemos fazer uma remissão ao infinito, 

temos que partir de um começo. Não podemos fazer uma progressão infinita, sem 

estabelecer um ponto final. Não há reticências na história, mas ponto final. Há pontos de 

exclamação, e há também pontos de interrogação. As conjunções mais usadas são: 

“portanto”, “por isso”, “então”. Outras não muito usadas são as adversativas e as 

alternativas: “no entanto”, “mas”, “ou”.  

 Todas as coisas possuem sua história. E essa história é um documento em que 

está relatado o que são essas coisas, é uma certidão de nascimento. A filosofia como 

qualquer outra coisa também possui sua história, sua certidão de nascimento. Por isso se 

mostrou tão simples saber o que era essa coisa chamada filosofia. Apesar de ser bastante 

extensa, há uma certidão da filosofia a qual relata detalhadamente todos os episódios 

dessa coisa. Tem o dia, a hora e o local do nascimento. O relato do primeiro choro, do 

sorriso, de quando começou a engatinhar, a primeira palavra (a primeira palavra do bebê 

filosofia fora “filosofia”), quando começou a andar. O relato da infância, da 

adolescência, da maturidade, da velhice... Um documento completo sobre a coisa. 

 Filósofo é aquele que, mesmo não tendo lido tudo, de algum modo leu a certidão 

da filosofia. Aquele que fala algo que aconteceu com ela, que narre algum episódio que 

aconteceu com a filosofia. Ser filósofo, então, é contar a história da filosofia.  

       

Outras críticas a tradicional história da filosofia 

 

 Para abalarmos o conceito de filosofia temos que abalar a história desse 
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conceito. Reconstruir a história de algo significa reavaliar o significado dessa coisa.  

Há duas possibilidades: ou mudamos a história da coisa para atingir a coisa, ou 

mudamos a coisa para atingir a história dela. Os dois caminhos são viáveis e possíveis.  

 A filosofia sempre almeja carregar a marca da universalidade, no entanto sua 

história, tal como é tida, contraria isso. O conceito pretende ser universal, mas a história 

dele particulariza-o. A história do conceito universal sempre fora abordada de um modo 

particular, ou seja, com nascimento num lugar “x” num tempo “y”. A história do termo 

não conseguiu ser aterritorial nem atemporal, não conseguiu ser universal. Isso me 

mostrou a contradição implícita que o termo filosofia e sua história carregam. 

A sua história é confusa, inconfiável. A documentação existente sobre ela é um 

fator que faz com que ela seja tão simplória e parcial. Muitos documentos que, por 

algum motivo, não foram considerados filosóficos são apagados dessa história e 

permaneceram como fósseis ignorados, ainda soterrados, ofuscados pelo brilho dos 

clássicos que cegam a vista que se volta para o outro lado. A coisa ofuscante não 

permite o aparecimento da outra coisa e se ostenta claramente, mas o custo desse 

poderoso brilho é o ofuscamento dos outros corpos desprovidos de tamanha luz. O 

corpo que deseja aparecer deve adquirir semelhante luz, o que se mostra uma tarefa 

demasiada difícil. O que é feito, então, na maioria das vezes, e se tornar espelho e 

refletir essa luz para que se possa aparecer ao menos como refletor. Mesmo que não 

apareçamos com luz própria, o grande desafio é aparecer, mostrando algo que pode 

aparecer. Nesse mundo parece haver apenas o brilho de grandes astros e de espelhos que 

os refletem. Por ser um mero refletor, o espelho se convence que não possui luz própria. 

Nunca se considera como matriz dessa luminosidade, ele, e será muito, no máximo 

chegará a ser uma filial, uma distribuidora da coca-cola, e não a fábrica.  

 As ideias já vêm prontas e engarrafadas com o rótulo apresentando o conteúdo (a 

ideia) e a proveniência (o autor) do produto. O refrigerante de uva (conteúdo) da coca-

cola (proveniência). A formalização dessa lógica na filosofia seria: o conceito de “x” em 

“y”. Essa monografia não pretende fugir de tal formalização. Procurei trabalhar a idéia 

da filosofia (o x) em mim mesmo (o y).  

 

     2* 

 

 Uma das tarefas mais difíceis para os filósofos e para os professores de filosofia 
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no Brasil seria o desafio de, para os filósofos, começarem a filosofar e para os 

professores o desafio seria ensinar a filosofar. Esses problemas se imbricam, se 

perpassam, se relacionam com um bicondicional. Se, resolvo qualquer um dos 

problemas resolvo os dois, na verdade são um mesmo problema. 

Mas, porque ainda não conseguimos tirar esse véu enigmático que cobre a 

filosofia? Qual é realmente o seu segredo? Por que ela só se revela para alguns? Como 

se tornar um desses rapsodos que possuem o privilégio de vê-la de perto e então poder 

descrevê-la minuciosamente até os mínimos detalhes? Por que ela foge de mim? Será a 

minha aparência? Não seria suficiente me adequar ao seu gosto para que ela permita 

uma aproximação?  

O problema é que o gosto dela é muito extravagante e contraria minha 

simplicidade. Sua indumentária é muito pesada e vestí-la por completo demandaria 

muito tempo e trabalho (uma vida de cem anos não seria suficiente para vestir tal 

roupa). Desde quando ela nasce até os dias de hoje ela assomou inúmeros apetrechos e 

isso acumulou numa estrutura carnavalesca gigante. A história da construção dessa 

indumentária seria o que se convencionou chamar de história da filosofia.   

 

Escrito Direito 

      

Não conquistamos o direito, nós impomos o direito. O direito é sempre uma 

imposição bem sucedida. Não houve direito conquistado, nunca houve nada lá fora para 

ser conquistado. Na verdade, nós quem encarnamos o espírito de uma diretividade, de 

uma direção e decididamente, em nossa manifestação, encenamos uma objetividade 

direita. Há várias peças que poderiam ser encenadas, porém arbitrariamente escolhemos 

uma que mais agrada nossos caprichos, aquela que suprime todas as curvas tortuosas, 

toda esquerda maldita, todo insano errado. Seria ela a cena: “o Direito” (só um 

comentário “é uma cena cômica”).  

Está claro que nós damos um significado para o direito. É com esse divino poder 

que nos é dado, nós tornamos, só com o poder do querer, direito o que era errado, 

esquerdo e torto. É um poder mágico, extraordinário e está adormecido em cada um de 

nós.  
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O representar como fundamento de um filosofar mais amplo, e 

consequentemente mais rudimentar 

 

O que seria, então, essa estrutura? Basicamente seria algo que equiparasse o 

enunciado filosófico a qualquer outro enunciado (até aos enunciados ditos idiotas) que 

seria a característica da representatividade. Todo enunciado tenta dizer o ser de alguma 

coisa representando (falando, escrevendo, pintando, cantando, enfim, qualquer forma de 

expressividade). Antes de possuir a qualidade de filosófico ele é um discurso que parte 

de um plano comum a qualquer outro enunciado, ou seja, ele parte do mesmo mundo, 

do mesmo conjunto de objetos mundanos. E todos esses objetos possuem sua 

filosoficidade porque estão sujeitos a algum tipo de questionamento filosófico, a algum 

tipo de representação. As filosofias, por mais extravagantes e abstratas que possam ser, 

se referem aos objetos do mundo, ou seja, elas se indagam sobre o ser desses objetos 

mundanos e dão-lhes respostas. A grosso modo uma filosofia seria qualquer tipo de 

pergunta e/ou resposta feita a qualquer coisa. Toda coisa real ou imaginável de algum 

modo se refere ao mundo, de algum modo ela está contida no mundo. Este ponto de 

partida, o mundo, é o mesmo para qualquer filosofia. 

O objeto comum de qualquer questionamento é a realidade. E as respostas 

suscitadas se dirigem a esse objeto comum que é o ser real. O real se constitui pelo 

conjunto de objetos questionáveis e respostas dadas as perguntas. O real é o plano 

comum de qualquer questionamento (inclusive o filosófico) e é também o plano de 

confluência de toda representação, é o objeto ao qual se dirigem todas as respostas.  

A filosoficidade do mundo faz com que todas as representações que de algum 

modo se referem a ele e se dão nele sejam também filosóficas. Sem exceção todas as 

representações são filosóficas. As representações idiotas e ingênuas não deixam de ser 

filosóficas mesmo que de modo mais precário e rudimentar possível, mesmo que no 

mais ínfimo grau de filosoficidade. O que diferencia uma representação tida como 

filosófica das demais representações é porque aquela possui um grau elevado de 

filosoficidade, ou seja, as perguntas e respostas sobre o mundo são mais profundas, 

enquanto que essas não se preocuparam em ser tão profundas. 
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Proposta para uma atitude filosófica mais autêntica 

 

O padrão predominante da produção filosófica na academia é filosofar o 

filosofado. Fazer um bom trabalho filosófico significa experimentar a experiência de um 

consagrado filósofo, é preciso encarnar seu espírito para entender como ele entendeu 

certo problema. O problema desse experimento é que ele está muito voltado para o 

passado (soa estranho experimentar o passado) e para entender um experimento que não 

seja o nosso mesmo, sempre o experimento do outro (isso também soa estranho). Algo 

desligado do presente e de nos, algo deslocado e distante.  

 É tão feia a palavra egoísmo que nos recusamos a tomar qualquer atitude assim, 

recusamo-nos a nos conhecer porque isso seria uma atitude egoísta. Daí a ilusão de que 

conhecendo o outro me conhecerei. No máximo conhecerei graus de similitude, mas 

devo voltar a análise para mim mesmo se quiser me conhecer intimamente, devo voltar-

me para o que está mais próximo. 

Acredito que a grande lição que os filósofos nos legaram seja a apresentação da 

evidência do filosofar. Ao fazerem suas filosofias nos mostraram isso, mostraram que a 

filosofia é um palco de constante possibilidade da revelação e da reapresentação. Esse 

reapresentar pode se insurgir contrariando os critérios até então existentes e isso é 

bastante peculiar à atitude filosófica. 

Convicção também é uma atitude egoísta. Estar convencido é fundamentar uma 

certeza em si mesmo, na sua arbitrariedade por mais que isso pareça algo que ofende 

nossa moral universal. Em última instância toda filosofia se fundamentará num 

egoísmo, na apresentação de uma pessoalidade, de algo que surge de uma intimidade, de 

algo que a afeta. As filosofias instigadas a se produzir são as que suprimem essa 

intimidade, não há a intenção de que se revele algo pessoal, mas sim algo consensual. O 

que vale é que demonstremos nossa concordância com o consenso que estamos 

apresentando. O consenso é a condição do reconhecimento, concordando com os outros 

fará com que concordem conosco. Há uma preocupação em ser reconhecido. A defesa 

de um texto e a garantia de que seja reconhecido é que consiga atingir um consenso. 

A grande concordância que temos é que há um quadro referencial filosófico e 

que produzir filosofia significa perpassar por ele. Basta analisarmos o padrão dos 

trabalhos filosóficos para percebermos essa lógica de filosofar o referencialmente 

filosófico. A maioria dos trabalhos filosóficos consiste na divulgação da ideia de algum 
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filósofo, quase nunca a ideia apresentada é nossa. O que motiva isso, acredito ser o 

medo do fracasso. O risco é quase nulo quando se apresenta algo do quadro referencial, 

pois faz parte do senso comum da academia. Portanto o motivo da produção repetitiva e 

não criativa da produção acadêmica. É mais fácil apresentar algo que já é consagrado 

como filosófico (o tema x em y) do que algo que ainda almeja se insinuar como tal e, 

portanto, corra o risco de não ser aceito como tal. 

Isso não implica que não haja, de modo algum, idéias pessoais e produção 

criativa e espontânea. Há uma produção tímida na academia, mas há. O local onde se 

observa uma produção filosófica mais espontânea e desprendida do citar seria nos 

muros, nas paredes dos Centros Acadêmicos (os C.A.s). Nestes locais não há a 

preocupação do reconhecimento, não há a preocupação em fundamentar o que se 

expressa referindo-se a algo consagrado filosófico. As ideias aqui surgem em versos 

livres, pequenas sínteses de ideias pessoais. Ali a filosofia espontânea é mais explorada 

e as preocupações mais íntimas são expostas de modo mais autêntico e livre. Pergunto: 

por que esses textos dispostos em paredes e escritos à mão e, portanto, não obedecendo 

às normas da ABNT (não escritos em papel, nem na fonte adequada e uma série de 

outras regras) não podem ser considerados autênticos textos filosóficos? Apenas o 

critério da formalidade seria suficiente para deslegitimá-los? Em minha opinião esses 

escritos são autênticos documentos filosóficos uma vez que expressam um conteúdo 

filosófico. A forma de como uma ideia deva ser apresentada é secundário, o relevante é 

o aparecimento, sob qualquer aspecto, da ideia.   

 Fotografei as paredes do novo C.A. de filosofia (o que fora invadido) e 

apresento as fotografias em minha monografia (em anexo) como exemplos de efetivos 

documentos filosóficos, uma produção filosófica, por que não? Mesmo sendo marginal, 

certamente é mais autêntica que a produção filosófica estimulada pela academia e, por 

ser mais autêntica, é mais verdadeira em termos de sinceridade.  

Essa produção é mais autêntica porque ela está preocupada com algo que afeta 

os seus autores de maneira mais direta. Esses escritos transpiram suas vivências, há aqui 

um pathos filosófico que desencadeia tal manifestação que não está preocupada em ser 

aprovada ou não, ela quer simplesmente surgir. Essas fotos servem para ilustrar os 

vários modos do filosofar, as várias alternativas possíveis de representação da filosofia.   

Não estou dizendo que haja aqui um desenvolvido de maneira profunda e sistemática 

(não podem ser considerados como textos sérios tal como estamos habituados) de uma 
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ideia filosófica, mas digo simplesmente que são filosóficos mesmo que de maneira mais 

rudimentar possível. E não se trata de serem mais científicos quando disse que eram 

mais verdadeiros, são mais verdadeiros por causa da atitude mais apaixonada, com um 

envolvimento, uma proximidade maior com o que se diz. 

 Toda vez que analisarmos o que nos seja mais próximo chegaremos a nos 

mesmos, pois nós somos os objetos mais próximos a nos. Essa radicalização de 

conhecer o mais próprio chamaria nossa atenção de análise para o presente, pois é nele 

em que estamos ocorrendo, ele é o ente decisivo na constituição do nosso real. Analisar 

o que é “estar/ser no presente” seria bastante enriquecedor para o conhecimento de 

nossas propriedades de estar no agora. 

 

Filosofia Josafina 

 

 Esses escritos representam bem o que eu queria dizer, poderia delongar 

mais o assunto, cavar mais fundo o poço, mas me fatiguei, contentei-me 

com certa profundidade. Enfim, fiz o que queria, o risco que corro é se 

não for o que deveria ser quisto. É uma aposta, meu cavalo perde ou 

ganha. 

 Tratado sobre fundamentos filosóficos.  

 Um conceito de filosofia indigentemente pessoal. 

 Um estudo parcial, ao nível de graduação, sobre a idéia de filosofia em 

Josafá da Silva Oliveira num determinado instante em que ele a viu por 

aí passeando. Talvez num mestrado, ao prosseguir o questionamento 

sobre esse tema, possa conhecer a filosofia josafina mais intimamente e 

até convidá-la para um jantar, mas o doutorado sobre esse tema só será 

possível com a morte do Josafá. Nesse instante se encerrará o espetáculo 

josafino não sendo possível nada mais acrescentar (levei muito a sério a 

lição socrática “conhece-te a ti mesmo”).  

 Certamente não atingirei uma especialização exaustiva sobre mim 

mesmo. Seria preciso vivenciar tudo que poderia ser vivido o que é muito 

amplo para uma análise que está limitada à temporalidade de uma vida 

singular. Teria que viver todas as possibilidades não vividas para analisar 

 

  
 

 
 

 



   56
 

a totalidade dessa vida. No entanto, acredito que por mais rudimentar que 

possa ser o conhecimento que tiver de mim ajudar-me-á a apropriar-me 

de mim mesmo.  

 

          * 

A melhor filosofia é aquela que é escrita, amassada e jogada no lixo, pois 

ela não se tornará um registro.  
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                       Anexos: 
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