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Reflexão

A Filosofia é perigosa

A convicção que tenho, de que a Filosofia é perigosa, não é nova  e cumpre aqui expô-la 
a  propósito  da  disciplina  Filosofia  e  Espiritualidade  em  que  filosofia  é  identificada  com 
espiritualidade e esta é identificada com um estômago  cuja capacidade de digestão determina o 
que acolhe ou, em vez do estômago, uma mente, pronto, que, exercitada duma forma ou doutra, 
ou não exercitada, ou exercitando-se para se desexercitar, muda o que está doente ou o que 
desagrada.

A Filosofia do título corresponde à filosofia ensinada no curso de Filosofia e o destaque 
vai para a aprendizagem dessa filosofia.

A filosofia é perigosa se o sistema imunitário é deficiente. Se é assim, deve então dizer-
se  que  o  que  é  perigoso  é  o  estômago  que  instala  a  filosofia,  que  pode  ficar  com aquela 
informação incrustada e não é com detergente bom que a faz sair.

 Para alguns receptáculos a filosofia pode ser reconfortante. Ficam com uma panóplia de 
dizeres para se esgrimirem dentro e fora das filosofias. Ainda que não fiquem contentes, ficam 
mais contentes.  A aquisição duns conhecimentos do que autores disseram tem resultados a 
curto prazo, a segurança dura pouco, depois aparecem uns problema irresolúveis com aquele 
posicionamento de conceitos que aprenderam. A aplicação daquilo não resulta praticamente, até 
porque aquilo foi aprendido, instalado.

Há   alunos  que  falam  linguagem  apreendida  no  curso  como  se  fosse  óbvia,  sem 
salvaguarda  de  que  é  convenção  duns  sistemas  filosóficos  com  autores  que os  criaram. 
Exprimem-se supondo que os receptores sabem aquilo de que falam e os receptores, se não 
souberem aquilo, podem aprender que assim é, como uma criança deve aprender as palavras 
básicas  com os pais. 

Transmitem coisas como se fosse em língua natural, e pode adoptar-se aquela como 
língua natural, admitindo espontaneamente, sem dar por isso, que é assim que as coisas são. 
Exemplo de discurso codificado foi o dum aluno que falou numa aula de Estética a que assisti. 
Em cinco minutos expressou-se por conceitos introduzidos, com certeza, por autores constantes 
da  Filosofia;  e  grande  parte  da  audiência  compreendeu,  fazendo  que  sim com a cabeça  e 
colaborando  na  introdução  de  mais  códigos.  Concretizou-se  assim   uma  discussão  sobre 
qualquer coisa como o estatuto duma obra de arte e que faz perguntar:  será que  estavam 
mesmo a perceber-se uns aos outros?

 Foi divertido, parecia um ping pong surrealista a ver quem é que conseguia ser mais 
imaginativo.

Então, perguntam outros, mas a filosofia, não era vir para aqui pensar? Vir para aqui 
criar, curar, personalizar por aí? Ou é “vamos lá aprender como outros pensam”?

Isto  lembra  o  que o  professor  que está  lendo  isto  disse numa aula  de  Filosofia  da 
Religião há sete ou oito anos, e foi mais ou menos: “quem vai para Filosofia não fica maluco, já é 
maluco”, e por isso se entrou em Filosofia. Maluco, aqui, equivale a qualquer coisa como livre, ou 
com umas ideias para dizer  que mudem ou criem qualquer coisa.



Se  não  formos  malucos  ficamos  malucos  na  medida  em  que  os  doentes  do  filme 
“Voando sobre um ninho de cucos” ficaram malucos, com regras de bem pensar, na medida em 
que obedecem a quem convencionou o bem. No “Ninho” foi a enfermeira. No curso os filósofos 
estudados. No “ninho” conseguiram tirar ao protagonista a maluqueira primeira substituindo-a 
pela segunda. E no curso? No curso não há coletes de forças ou injecções. Há um instalar do 
bicho se e só se houver terreno para ele.

Se quem não é maluco tem propensão para ficar maluco, que venha já preparado de 
casa com a maluquice.

Uma aluna, expondo oralmente um texto dum autor chamado Rorty, comentou que, se 
Rorty  admite  tudo  o  que  venha  acrescentar-se  ao  discurso  filosófico,  se  tudo  é  válido  e 
enriquecedor, se pode sempre adaptar-se o que vem ao que já se tem, então, vistas assim as 
coisas, podia entrar agora um louco na sala e o seu discurso não seria contestado. Ora, isto não 
se  admite,  dizia  ela,  há  que  circunscrever,  não  deixar  entrar  tudo,  com  risco  de  não  se 
perceber/compreender/abarcar o que outro exprime. Segundo este ponto de vista algo é válido 
se compreendido. O que se recebe é, portanto, à medida da receptividade. Se a receptividade 
for  pequena  entra  pouca  coisa.  Se  algo  parece  estrambólico,  se  não  estiver  dentro  dos 
parâmetros conceptuais que se aprendeu, é motivo para rejeição. Se o sistema imunitário é 
deficiente não vai permitir com certeza a entrada de alguns alimentos que, antes de digeridos, 
são já estranhos, alérgicos.

As estruturas conceptuais passam dum filósofo para outro. São eles responsáveis pela 
propagação,  transmissores  voluntários  da  doença?  Ou  não?  Os  portadores,  os  que  foram 
transportando a estrutura, é que não usaram protecção, expelindo a virose para outros.

“Substância”, “matéria”, “essência”; “necessidade”, “a priori” são coisas que chegaram 
até hoje porquê? Porque outros pegaram nelas e as trouxeram, absolutizando-as. Até aqueles 
que não as consideram absolutas ou, com licença, necessárias, pegam nelas para lhes refutar o 
estatuto. Não tendo outras muletas agarram-se àquelas coisas já muito bem explicadas, tão bem 
que não vai conceber-se outras; essoutras  precisariam de explicação  por causa da transmissão 
pública subjacente. Assim, fica-se com aquelas primeiras e adapta-se conforme convicção.

É engraçado que depois de decidir escrever isto apareceram-me pelo caminho alunos de 
Filosofia a falar de coisas da Filosofia.

Um queixou-se que isto era mas é teologia e que quem vem para Filosofia deve estar 
mas é com uma depressão.

Outro disse que o que ensinam é limitativo e obrigam a seguir determinadas vias, não 
dando azo a outras, também se sentia encurralado.

Outro dizia que apresentou um trabalho muito bom,  feito num momento de inspiração, e 
que foi recebido pelo professor com “mas que é isto? Você primeiro diz o que o autor diz, daqui a 
uns anos é que pode ser filósofo”. O aluno disse que a  partir daqui decepcionou-se com o curso, 
com o que pediam de sua prestação.

Ora,  se ele  for  filósofo  a  sério,  como intui  que é,  pode à vontade levar  com outros 
filósofos em cima que não perderá, por isso (e manterá, por isso), a coisa própria que muito 
valoriza.

Se não forem filósofos arriscam-se a ficar menos filósofos quando não lhes aceitam a 
filosofia (própria).

Este aluno não tem, afinal, propriedade, ou fundo, ou pessoalidade, ou personalidade, 
ou seja lá o que for de que falta palavra. Então precisa de afirmá-lo a outrem e que outrem o 
afirme, o confirme, “passou no teste da validade”, para que possa auto afirmá-lo finalmente.

Os alunos de filosofia, para se queixarem da Filosofia, não sabem a quantas andam. 
Há que ser psicanalista dos filósofos que se estuda.



A partir daqui o título deste escrito podia alterar-se para Manual para os estudantes de 
Filosofia ou Regras para a direcção do espírito no curso de Filosofia.

Há que usar conceitos, jogar o jogo sem perder de vista, chamemos-lhe, a inocência. E é 
esta inocência que permite utilizar convenções à vontade sem perder de vista aquela. Jogar o 
jogo faz parte da maleabilidade da inocência. Pois que é a inocência senão assumir papéis ou 
formas?

Quem se queixa que a filosofia é perigosa, como é aqui o caso, está fraco. Revela risco 
de perda de inocência, se não já perda a concretizar-se. Esse medo ou esse risco sentido a 
aproximar-se, da perda do que se sabia sem se saber nada, é que faz escrever isto. O perigo só 
se associa aos que têm medo. Os cães só atacam quem tem medo. Punem então com uma 
dentada a lata de ter medo. Que é lá isso de ter medo? Estão mesmo a pedi-las, e mordem.

A aprendizagem da  Filosofia  não  é  lavagem cerebral  se  o  cérebro  já  estiver  numa 
banheira ou  não estiver para aí virado. Pode a baliza mental levar com muitas bolas de muitos 
jogadores e não se romperá se tiver rede esticada, rede que chuta para fora. Recebe, digere e 
expele. Ou pode não expelir : flexibiliza alargando-se.

Aos alunos que se queixam que a estrutura (e concebem, antes de mais,  uma estrutura, 
um sistema) académica não os deixa partir por aí e pessoalizar, personalizar, inovar, mostrar 
coisas designadas por “próprias”:

Não  é  para  se  dizer  tudo.  Há  que  saber  guardar  a  pessoalidade,  ou  o  que   quer 
urgentemente dizer-se, e empregá-la no que importa. Saber gerir a pessoalidade revela muita 
pessoalidade.

Mas às vezes o que importa é o curso de Filosofia. Como um trabalho ou emprego que 
não se gosta em que se deposita lá a vida toda por não se ter mais vida. Depois admiram-se que 
têm problemas no trabalho. Pudera, se não se cingem ao trabalho, ao desempenho da função, 
que aquilo é um  trabalho, maquinal, cujo único objectivo é dar dinheiro. Se só trabalharem ou, 
aliás, se tiverem vida ou outra coisa qualquer não vão para ali com expectativas de sensações 
agradáveis.

Aos alunos, se calhar, não lhes aprovam os trabalhos  por serem demasiado pessoais, 
microcósmicos. Ou então soam demasiado familiares aos professores que notam a pessoalidade 
vincada  dum outro qualquer autor que já lhes passou pela vista.

E não é a pessoalidade, a personalidade, às vezes um fingimento? Uma inflamação auto 
provocada por se querer ser à força uma coisa qualquer? Então mostra-se…qualquer coisa para, 
caso haja confirmação exterior de que é, seja afinal.

 Sobre os alunos de Filosofia e Espiritualidade, se não sentem o que lá se transmitiu, 
aprendem o transmitido como  teórico,  como mais conceitos aos quais se dá muitas voltas, 
como os outros discursos que eventualmente tenham gerido no curso de Filosofia. Encaram o 
que foi mandado para cima da mesa  como algo a aprender e ainda vão praticá-lo seguindo à 
risca as regras descritas, como um padre segue à risca o celibato sem lhe apetecer o celibato. 
Saber não é sentir. Lá porque se sabe, não se sente.

Estas coisas que não se aprendem eu sabia antes de aprender e  a seguir desaprender. 
E esquecida, desaprendida, corro o risco de desaprender o que nunca aprendi por me ser dado 
para aprender, ainda que tenha desaprendido antes. Descobri que não entra se não estivermos 
já lá. Saber não é suficiente se uma intuição se perder.

Sabia sem aprender e desaprendi. Agora se me for recolocado ou, aliás, colocado, por 
aprendizagem, não vale, não cola. Não é legítimo ficar com aquilo se aprendido. Há um impulso 
inconsciente, se calhar egoísta e casmurro, de contrariar o que é dado, do tipo:

“Não, não posso ficar com isso porque o que eu tinha era outra coisa e a diferença é que 
era interiorizada e não tinha palavras. Afinal tinha palavras e, coincidência,  eram parecidas com 
essas, mas eram menos. Ou não? Não me lembro. Com poucas dizia-se tudo e nem sei se não 



era uma só da qual saíam as outras todas, como as palavras familiares duma só que ensinavam 
na escola primária.”

Isto é das tais coisas que não se dizem, é demasiada pessoalidade,  uma pessoalidade 
mal gerida. Dizer estas coisas é sintoma de aproximação do  caminho exemplificado atrás com 
alunos. É por sentir a semelhança com aquilo que me assemelho com aquilo no papel.  É por 
sentir o contágio, devido a imunidade reduzida, que o pego ao papel  para que o papel não mo 
devolva. Temos  cenário psicótico.

O que se tinha era uma segurança que quando se a perde é que se a classifica assim, 
como segurança, antes não era.

Aprender as coisas de Filosofia e Espiritualidade não faz reaprendê-las porque não eram 
aprendidas.  O  que  é  dado,  nas  aulas,  serve  então,  lá  está,  como  lembrança.  Neste  caso 
lembrança de que não dá para lembrar; de que não se lembra.

Se é válido academicamente  (e rejeita-se  a validade académica por  insegurança ou 
desaparecimento de intuição primeira)  é razão para automaticamente rejeitá-lo.  Quanta mais 
semelhança com a intuição que se tinha mais o organismo rejeita. Quando não se consegue 
pensar como quem respira e nos é dado panóplia de escolhas de pensamentos para pensar, é 
escusado, não entra, rejeita-se a validade quando não se é válido.

Sobre a possibilidade de a Filosofia sair das escolas, como se tem dito, é boa ideia. É a 
moda da Grécia  antiga  a regressar,  da filosofia  como espiritualidade,  ou não fosse a  moda 
cíclica.  Se calhar  querem-na  fora  das  instituições por  acharem que a  filosofia  não deve ter 
linguagem técnica e herdada, como quem diz: sejam filósofos, não falem, sejam.

Se calhar a filosofia estava prestes a ser algo como qualquer coisa por onde se pegue, 
tipo ciência, com certo domínio de coisas e respectivos conceitos. Então  querem  tirar-lhe o 
estatuto de qualquer coisa,   académica;  querem vê-la  livre de sistemas para aprender,  sem 
nome.

Sendo assim, a filosofia, como coisa com discurso próprio, vai estar na moda daqui a 
uns tempos, por já não fazer parte dos quadros escolares, por já ter saído de circulação.

Há de se lhe fazer crónicas em revistas e hão de dizer “no meu tempo havia a Filosofia”, 
identificada com uma espécie de fórum  onde se pensa sobre “a vida”.

 Há de ser  pop star  e  ressurgir  entre  as disciplinas,  se não da escola,  doutro  sítio 
qualquer.

Foram as coscuvilhices da Filosofia. Para a semana falaremos de tunas.


