EDITORIAL
Neste limiar de milenio existem duas vertentes para a
filosofia no Brasil: a filosofia comentarista e a filosofia criativa.
Para analisar estas duas vertentes, e bom recordar a etimologia de
"filosofia": "amor it sabedoria". A sabedoria primeira, natural mente,
consiste em entender e organizar a nossa vida. E onde nos filosofos
brasileiros estamos vivendo? Qual e 0 nosso "lugar hermeneutico"
em que devemos demonstrar nosso "amor it sabedoria"?
Celiamente, neste continente latino-americano, neste nosso Brasil,
nesta nossa regiao, nesta nossa cidade. DescaIies nos aconselha a
viver sabiamente. Mas, segundo ele, esta sabedoria nos e ensinada
pelos homens mais prudentes e sabios, proximos a nos. Se
DescaIies tivesse vindo a Pernambuco, 0 que, como dizem, quase
ocorreu pOI' causa de sua proximidade com a Casa de Nassau,
provavelmente teria dita: "brasileiros, nao e na China, na Russia, na
Europa, nos Estados Unidos que voces devem buscar 0 modelo de
vossa filosofia, mas aqui mesmo, entre os prudentes e sabios desta
terra. Voces nao vivem na Europa, nem nos Estados Unidos, nem
na Conchinchina, mas na America Latina, no BrasiL" E assim
podemos imaginar que Descalies faria a sua filosofia pOI' estas
bandas, desenvolvendo 0 seu "amor it sabedoria" brasileiramente.
A paIiir desta presen<;:a imaginaria de DescaIies entre
nos, vejamos a situa<;:aoda filosofia no Brasil. De fate, 0 Brasil ja
se pode orgulhar de possuir uma pleiade de notaveis "filosofos":
bons kantianos, heideggerianos, wittgensteinianos; medievalistas,
existencialistas, marxianos; analiticos e logicos; hegelianos e
idealistas. Academicos que com adminivel dedica<;:ao pesquisam
durante dezenas de anos para descobrir 0 que alguem outro pensou,
em outros tempos, em outras regioes, em outras culturas, que mal
conhecemos.

Procurar conhecer 0 que os sabios, em tonw, ()' "l1~POS,
em qualquer parte do mundo, pensaram, sem duvida, taz parte de
nossa ilustrayao. E todo fil6sofo deve ser ao maximo ilustrado. Mas
ilustrayao ainda nao e filosofia, nem objetivo final de qualquer
educayao. Se agora perguntamos: que metodo se prop5e hoje para a
atividade filos6fica no Brasil. Sem sombra de dllvida, podemos
afirmar que 0 incentivo a filosofia no Brasil de hoje esta ideol6gica
e economicamente nas maos dos "fiI6sofos" comentaristas , muito
bem ilustrados. Sao estes que, no momento, tem 0 poder
economico e academico da "filosofia brasileira" nas maos, e
conseguem tolher a criatividade daqueles que querem dar um saito
na direyao de um "amor a sabedoria", a partir de nos sa realidade:
nada de filosofia latino-americana, nada de filosofia brasileira, nada
de original no Nordeste, ou em qualquer outra regiao do pais ...
E desta forma a nossa filosofia continua periferica,
colonialista, alienada da realidade crucial do povo brasileiro. Penso
que no Brasil, fazer filosofia como puro gozo intelectual, e crime.
Dizia Epicuro que, se a filosofia nao e capaz de contribuir em nada
para a eudaimonia das pessoas, melhor que ela nao existisse. POl'
enquanto, nossa filosofia se caracteriza pOI' uma filosofia de
comentarios a fil6sofos de outros tempos e de outras culturas.
Penso que a filosofia no Brasil, neste limiar de milenio,
teria uma 6tima oportunidade de saltar da categoria de "filosofia
comentarista" para uma "filosofia criativa". Mas, pelos sinais dos
tempos, no momento, nao me parece dever ser otimista. Pelo
contrario, 0 caminho das pedras para uma adequada maneira do
fazer filos6fico no Brasil ainda e longo e acidentado.
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