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FILOSOFIA PORQUÊ?
Estou tecendo umas reflexões porque amo o Brasil minha pátria adotiva e desejo o progresso dela, ai
está minha família, filhos e netos;
Continuando a ver só defeitos e nenhum valor no outro e nos degladiando, sem examinar as causas
dos conflitos só estaremos piorando nosso País.
Bolsonaro é o presidente atual do Brasil:
Temos que apoiar onde acerta, mas tb reagir aos eventuais erros.
EIS O TEXTO:
Nunca pensei que tivesse de provar que o pensamento precede a ação:
Pensar que o lucro é mais importante da pessoa humana é incentivar o descarte e eliminação das
pessoas tidas como improdutivas;
Pensar que podemos aumentar o desmatamento para resolver problemas imediatos de lucro,
estaremos encurtando a vida no planeta, além de muitos outros problemas de saúde e da ecologia;
Pensar que para a realização da pessoa humana basta saber ler, escrever e fazer contas é
imbecilizar a sociedade e tornar as pessoas doentes e infelizes;
Pensar de eliminar a violência com a violência é criar círculo vicioso cada vez mais brutal;
Pensar que a mulher é um ser inferior e está a serviço do prazer do homem, usar grosseria contra
ela, significa fomentar o machismo e o feminicidio;
Pensar apenas nos efeitos dos conflitos sociais sem examinar as causas, é uma leviandade.
Ai a filosofia deve recorrer à história e demais disciplinas humanas. O motor da ciência é a pergunta.
Será que a asfixia dos embargos impostos por países gananciosos sobre povos que não aceitam

serem explorados e tolhidos dos próprios recursos não explicam determinados conflitos sociais? Com
isso não se quer dizer que tudo é licito para o povo oprimido.
É preciso ajudar a agricultura do pequeno empresário juntamente com o agronegócio;
Exaltar ditaduras e aprovar tortura e assassinados políticos é incentivar a barbaria
Instituir uma política de muros e não de pontes e criar antipatias com nossos compradores, não
parece política saudável
Enaltecer o passado ou desconhecer qualquer progresso dele, sem nenhuma análise racional
baseada na veracidade dos fastos é optar pela emoção da ideologia de esquerda ou da direita;
Usar a lei "ad usum delfini" é destruir a democracia.
A filosofia é inata na pessoa humana honesta; o estudo dela aprimora o uso da racionalidade e da
ética; A astrologia nunca é ciência;
Porque será que todas as ditaduras tentam diminuir ou eliminar estudos humanos especialmente
filosofia e história?
Hoje há um movimento de negar fatos históricos como o holocausto, ditaduras entre outros;
Após a ditadura '64, à época do governo Motoro, juntos com outros professores da área, lutamos
para que as matérias da filosofia, sociologia e psicologia voltassem às salas de aula. Confesso que foi
um momento bonito da minha história de professor e surgiram também escolas que adotaram a
filosofia até para crianças, pois ensinar a pensar é, ao meu ver, tarefa principal da educação.
Filosofia não é seguir este ou outro filosofo, mas pegar o melhor de todos.

